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 از جهان چوون سوووک دوسد وو س

 هو  دروس یخی و به حق و باطل 

 یفتاب از خیوان چوو ج و  د واس

 خووری هووواااهوول باطوول شوو ن  

 ش  شقی بوس ووعی  حواد  و خوری

 و گ و روهس به یو  اوا رسدیو 

   و دیوو از بووساص صوول  خ  وو

 سا دووووه ایوووو د داداسای ستبووووه 

 رشوو  نوواناز نظسهوواص ق ووق 

 ین رووسوف فلوووک سفوو  از یوواد  

 پووح ح وول    ووی  بووه اخووس قوو ا

  ک بیعو  نووود چوون بوه ی یوتر

 د ووووص حوووق او و  ووو   او

 ه وو  اووس  بووو  ایوو  د وووا

 شوو  ز لووت ا ج وواص اهوول ن ووا 

 ظ   و  و وان اهول بغوی و  ولک
 

 فتنــه زد دهــر را بــه  کــد  ر

 شــات تار ــ  بــا ســ ر آمی ــت

 روز اهــز زمانــه شــد شــ  تــار

ــز  ــالاه ــری ب ــی اس ــمج گل   ح

 جای روباه شد کمـ  هـه شـری

 ا ــــه مــــا هرد ــــدپبــــوت م

ــ  ــه نش ــدند خان ــاتش ش  آل خ

 از پـــی اهـــز بیـــت داده  ـــرار

 بـی جـان ماند از د ن مـ  تـن  

 رشف و  در اهـز بیـت رسـول

 حـمج و بالـز ز هـش نمـود جــدا

ــاخت پد ــد  رشف خــود بــه خلــمج س

ـــهاده او ـــاه از ش ـــت اث    اف

ــه از هــزار هــ  واا ــن شــهاده ب

 نزد مـردت ییـان یلـی اقلـال 

 متثـال ةیئی و شد ییـان وـون در
 

 )فقری دهلوی رمحه اهلل(
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 پیام همرکز

 

سپاس بیعّد و ستا س بی ّد مر خداوند احدی را سزد که یقز را آفر د 

آموزش  رار  ووی ةو به آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت و  لش را 

داد. درود او باد بر رسوقنش که پیات او تعالی را به انسان ها آموختند و در 

ر آخر ن برابر مّلت های هستاخ و روهردان صرب پیشه کردند، خصوصًا ب

پیامرب او س  انه؛ حرضه حمّمد مصطفی )صّلی اهلل یلیه وآله( که مسلامنان 

را از دنس رشک پاکیزه ساخت و کتاب و حکمت به آنان آموخت و  رآن و 

نیز سالت و درود بر  .یرته را در میان مردت هناد تا بایث نجاه آهنا شوند

هدا ت و خمزن  خایةا اهز بیت الهارش باد که خدای ت ارک و تعالی آهنا ر

 ش که از  رآن و یرته پریوی کردند.یلوت  رار داد  و  بر اص اب

مچن  رمحت و رضوان خداوند باد بر سل شوران و یاملان ا ّمت امحد 

جمت ی )صّلی اهلل یلیه وآله( که در ترو ج د ن اسالت سعی بلیغ نمودند و 

مضامر کارزار هنادند و با برای احیاء امر اهز بیت )یلیهش السالت( پا در 



 

سالحی وون  لش و  رلاس صایقة کردار، حیاه کّفار ارشار و نواص  

فّجار را به آتش کشیدند و در دفاع از حر ش وق ت امری املؤمن  )یلیه 

 لش ها و ستش ها را حتّمز نمودند.السالت( ظ

تار خ هواه است که در رسزم  ش ه  اره، یلامء و نوابغ مکت  اهز بیت  

)یلیهش السالت( هزار ها کتاب های یلمی در زبان های هوناهون تدو ن کرده اند 

که هنوز ا ن ذخریه در در ای نس ه های خطی موج می زند و در کنج کتاب انه ها 

فنا رفته و  سمتی نیز از ا ن و ب شی به هردش سپهر بو لمون بر باد  .حم وس است

 الیی در دست نیست.رسزم  ربوده شد و از رسنوشت آن الّ 

ماست که ا ن مریاث را از  ید نس ه ها رهانیده در   ه ةاکنون بر 

نرش  رار دهیش و برای حفاظت آن تالش کنیش. با م  هدف در  یوتانة

افتتاح هرد د  صغریّر حیاء آثار بَ اهمرکز  9141سال  گادی اآلخرة 81تار خ 

َمن »اهلی در سمت مقصد خو ش هات بردارد. به مقتضای  ة وّ تا ب ول و 

ا ن کتاب  صغریرّ حیاء آثار بَ اهمرکز ا ن  در ا ن حلظاه م ارک، « جّد َوَجد

را به دست جهان تشّیع می سپارد که از مریاث یلمی سلف صاحل  به ما 

ر حفظ و نرش آن نسز در نسز رسیده است، با ا ن ا مید و آرزو که آهنا د

کوشند و در استفاده از آن بر مد  ر پیشی هریند و به جای انتفاع معنوی آن 

کار و بار نسازند و به جهان انسانیت تقد ش دارند تا بتواند از  ووی ةرا 

 اصول برش ت بیاموزد. مکت  و ادب اهز بیت )یلیهش السالت(



 

که ا ن کتاب از هر هونه حقو  در پا ان، با افت ار ایالت می دار ش 

یار ست و هر کس برای رضای خداوند ت ارک و تعالی می تواند آن را 

 هر وسیله ای منترش کند. بدون هیچ ترّصفی به

 العامل  وآخر دیوانا أن احلمد هلل رّب 

 لاهر یّ اس ایوان

 مد ر مرکز احیاء آثار َبّر صغری

 





 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

ــــی  ــــالت یل ــــالة والس ــــامل ، والص ــــد هلل رّب الع احلم

ــــــا أ   ــــــّیدنا وموقن ــــــل  س ــــــاء واملرس أرشف األن ی

ـــ  الطـــاهر ن،  ـــه الطّی  ـــی أهـــز بیت ـــد، ویل القاســـش حمّم

ـــیعتهش ومـــوالیهش، و و ـــان مـــن ش ـــابع  هلـــش بمحس  الت

 اللعنة الدائمة یلی أیدائهش أگع .

 ،بعد اامّ 

شهاده حرضه سّید الشهداء )یلیه السالت( و آنچه که در کربال بر 

خاندان پیامرب اکرت )صّلی اهلل یلیه وآله( هذشت از مهش تر ن وا عاه تار خ 

حریه می افکند. به لور کّلی می توان  وسطةبرش ت است که انسان را در 

ا ن حادثه را از وند جهت مورد بررسی  رار داد.  کی از آهنا حتقیمج و 

 تفّ ص در ر شه ها و یّلت های رخ داد ا ن وا عه است.
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تار خ هواه است که دشمنان اهز بیت )یلیهش السالت( با حربه های 

ا ن  یات اهلی را به هونه  خمتلف و حیله های هوناهون پافشاری نموده اند تا

صاح ان سقیفه پرده بر  چهسةکربال از حاد ة ای د  ر جلوه دهند؛ ز را که 

می داشت و بر ل ز رسوائی آهنا می کوفت. اما ا ن وا عه ونان رص ح بود 

که با وجود کوشش های فراوان دشمن نتوانستند آن را حتر ف کنند، بلکه 

 فاجعةبرای جهانیان آشکار ساخت که  حرضه سّید الشهداء )یلیه السالت(

مان سقیفه بنی سایده است که تار خ اسالت را تریه   وسةکربال در حقیقت 

 ساخت و حمج و بالز را با هش آمی ت.

آری، هنوز پیکر مطّهر رسول خدا )صّلی اهلل یلیه وآله( بر روی زم   

هردهش   رار داشت که یده ای از اجالف ا ّمت در سقیفه بنی سایده به

آمدند و پاس فرمان مصطفی )صّلی اهلل یلیه وآله( را پس پشت انداخته در 

برابر دستور خداوند  ّدوس ا ستادهی نمودند که شومی آن انسان ها را 

نسز در نسز کر و کور ساخت و از حمج و حقیقت دور انداخت. مانا 

قیقی جدا ی از یلی و اوقدش )یلیهش السالت( مسلامنان را از اسالت ح

 حمروت کرد و به ا ن روزهار سیاه افکند.

به  ق  می توان هفت که هرفتاری امروزه ا ّمت در اصز نتیجه مان 

خمالفت فرام  و وصا ای رسول خدا )صّلی اهلل یلیه وآله( است که در 
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پاکش به ا ّمت خو ش در رسارس زندهی بر آن تأکید شد د قانوادة مورد 

امنان به جای ا نکه به فرموده خدا و رسول ورز د، ولی افسوس که مسل

)صّلی اهلل یلیه وآله( وی یمز می نمودند، نه تنها حقو  اهز بیت )یلیهش 

السالت( را تلف کردند، بلکه ونان ظلش یظیمی بر آهنا روا داشتند که نمی 

 توان به  ید  لش آورد. 

ره تازه بود که هنوز  رب مقّدس پیامرب )صّلی اهلل یلیه وآله( در مد نه منوّ 

دخرت   انه اش حرضه زهرا )سالت اهلل یلیها(  ورش بردند و  قانةبه 

جانشینش امری املؤمن  )یلیه السالت( را دست بسته به حمکمه کشاندند. 

شهاده جانسوز ا ن هر دو بزرهوار و دفن شدن ش انه هر دوی آهنا و خمفی 

 مسلمه است!    بودن  ربها شان مچنان سؤال حز نشدنی برای ا ّمت

و اما سلوکی که مسلامنان با آل یلی )یلیهش السالت( روا داشته اند، پس 

سیاه تر ن باب تار خ اسالت است که ج ر را به درد می آورد. و از مه ا  ح 

ن پیامرب خدا )صلی اهلل یلیه و و اشنع جرمی که مسلامنان نس ت به خاندا

بال بود که مشتی حیوان در آله( مرتک  شدند، حتمیز جنگ نابرابر کر

ص رای نینوا اهز بیت )یلیهش السالت( او را تّکه پاره نمودند و دخرتانش 

 را به اساره بردند. 
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ا ن حقیقت مانند سپیده ص ح واضح و روشن است که کربال در 

مان خالفتی است که روز سقیفه بنیان هذاری شده بود؛ ز را  نتیجة حقیقت

خلیفه و جانش  پدرش معاو ه بود و ر است او نیز  (یهلعنة اهلل یلکه  ز د )

 مرهون منّت خلفای سه هانه. به جا هفته است شایری:

 کـــرد ش صـــی ســـؤال از دانـــا

 هفــت کانــدر ســقیفه اش کشــتند

 وـــه بـــود  ز ـــد ســ    تـــز ار
 

 که ب و کشـته شـد حسـ  کجـا 

 هبـــر دنیـــای جیفـــه اش کشـــتند

 ا ن ستش بـر وی از سـقیفه رسـید
 

از  لش م ارک  کی از  ثمرة اخلالفةدر ا ن نوشتار خمترص که به ینوان 

هندوستان یاّلمه سّید حمّمد نقوی معروف به  شیعة اند شمندان و فقهای

کربال  حاد ةسلطان العلامء تراو ده، به بررسی و کنکاش یوامز و اس اب 

 پرداخته شده است. 

سّید ایجاز حس  موسوی ن ست  مرت ه به حتقیمج یاّلمه  ثمرة اخلالفة

 9824( در زندهی مؤلف در ماه شع ان به سال 9821ـ  9811کنتوری )

در مط ع ارشف األخ ار لکهنو به اهتامت سّید واجد یلی در تعداد حمدود 

واپ سن ی خورده است که اکنون نس ه های آن به ندره جا ی  افته می 

د  ر هدف و نص   شوند. از    سو امّیت ا ن رساله رش فه و از لرف

هند و پاکستان است، مرا  جاودانة   امص شیعةالع  حقری که احیای مریاث 
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واداشت تا ا ن رساله را به صوره منّقح و حمّقمج به جوامع یلمی ارائه کنش 

 ا مید آنکه مورد   ول افتد.

ت حمّدث جلیز القدر و حمّقمج فرزانه جناب استاد در پا ان قزت است از

سینی جاللی تشکر کنش اهلل آ ةحرضه  که از فضز و  آ ای سّید حمّمد رضا ح 

و مچن  از دوست یز زت جناب استاد  برخوردار هستشا شان  رهنامئی

 که از پیشنهاداه وی هبره مند. جمت ی سریی نژادآ ای 

 شیخ لاهر یّ اس ایوانبر خود فرض می دانش از استاد جناب آ ای 

استاد هرانقدر جناب شیخ لاهر  صغری و برّ ر است حمرتت مرکز احیاء آثار 

و د  ر  اس رضاشیخ ی ّ یّ اس و برادر یز زت فاضز ارگند جناب آ ای 

که در شکز هریی ا ن کتاب نقش دانشتند،  مکارانش در مرکز مذکور

 صمیامنه سپاس زاری کنش.

کالت نیز تشکر می کنش از حمّقمج هرامی جناب آ ای یلی  قامتةو در 

فاضلی که تصو ر بعضی رساله ها را در اختیار ا ن حقری  رار داده اند، 

یع  َأْجَر امل   ّن اهللََفأجرهش یلی اهلل فم
ن   ق   ض   .س 

 

سینی کشمریی  سّید حمسن ح 

 



 



 

 

 

 

 

 اهداء

نات نامی یاّلمه دوران، متکّلش زمان، مرزبان مریاث اهز بیت لهاره به 

سّید اعجاز حسنی )یلیهش السالت( و ن ه ان فرهنگ شیعت، حرضه آ ای 

( که به خالر رنج فراوان و زمحت های 9821ـ  9811) موسوی کنتوری

بی پا ان آن یامل جلیز القدر ان وهی از مریاث یلمی هذشت ان به و ژه 

 .شیعیان هندوستان به دست ما رسید

 .نارص أهز ال یت  وت ولده و وت مت و وت ت عث حّیاً ك  ا فسالت یلی

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 حتقیق  همقّدهم

 همؤلف  زندگی ناهم

 متهید

یاّلمه سّید حمّمد نقوی معروف به سلطان العلامء فرزند ارشد سّید 

ـ  9911، یاّلمه سّید دلدار یلی نقوی نصری آبادی لکهنوی )الطائفة

( مچون پدرش فقیه بزرگ، متکّلش  ّهار، پرومدار تشّیع و رهرب 9841

بیدار بود. او تا نیش  رن رهرب ت و  یاده شیعیان هندوستان را به یهده 

شت و در لول زندهی اش که پ ر از نشی  و فراز بود، حلظه ای از دا

حفاظت مکت  اهز بیت )یلیهش السالت( غفلت نورز د و مردانه وار از آن 

دفاع نمود. وی در ا ن راه تألیفاه ارزنده و آثار جاودانه ای از خود با ی 

هذاشت که برای انسان های رسهردان در وادی ضاللت مچون مشعز راه 

لد ه دا ت به لرف مذه  حّقه تشّیع سو  می دهند، فسالت اهلل یلیه  وت و 

 و وت ماه و وت    عث حّیًا.



 زندهی نامه مؤلف 8ثمرة اخلالفة / 

 

 سلطان العلامء قبل از وضعیت شیعیان هندوستان

 رن دهش،  ازدهش و دوازدهش را اهر زمان اوج تر ی تشّیع در کشور 

در  پهناور هندوستان  رار دهیش م الغه ای نکرد ش. اهروه مذه  شیعه

ا الت های د  ر ا ن کشور پای خودش را حمکش کرده بود، ولی در ی  حال 

اهز  فقة َرَد ش هنوز جا داشت که یقائد ودر ا الت های وون دهلی و ا تَّر پْ 

بیت )یلیهش السالت( به لور وسیعی تر ت ی  می شد. با وجود حضور 

نالمج، هو ا از ان وهی از گعیت شیعیان و برخی یلامء و بزرهان در ا ن م

تشّیع به جز اسش و رسش ویزی با ی نامنده بود. و ا ن در حالی بود که بعضی 

 اداره می شد.از ا ن منطقه ها به دست پادشاهان شیعی 

در ا ن زمان با آنکه مردت فوج فوج از مذاه  د  ر به تشّیع روی 

و حتی آوردند، ولی به خالر ت لیغ هسرتده فر ه های حنفیه، سلفیه، صوفیه 

برخی از هروه های غری مسلامنان، شیعیان ا ن منالمج یقائد خود را با یقائد 

مذاه  د  ر خلط نموده بودند. شورب تانه از    لرف نفوذ اهز تصّوف 

نه فقط تا حّد یوات من رص بود، بلکه بعضی از خواص دولت شیعی نیز 

د  ر اخ اری  یقیده تاّت به صوفیه و تصّوف به هش رسانیده بودند. از لرف

 هری هش بر فضای ا ن منالمج به لور کامز مستولی هشته بود.
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( لّی بیان س   تألیف 9841یالمه سرتگ سّید دلدار یلی نقوی )ت 

 ا ن روئداد را ون  بازهو می کند: املواعظ احلسنیةکتاب خو ش 

األمر ح  انعقده صالة اجلمعة واجلامیة یلی ل مج مذه  احلمّج  دء  ي بّن أ»

سنة مئت  بعد األلف من  ، وهویرشي بمیانة بعض من شّد به أزري يثنقا

س وع من املوایظ واملسائز  ي أّ ات األ حّرر شیئاً کنت أ   ،اهلجرة املقّدسة

 ،الو ت ومناس ة املقات كالرضور ة من األصولیة والفروییة یلی حس  ذل

یلی  ، وإناّم حدان دأب الوایظ احلارض ن یلی وأ رأ بعد صالة اجلمعة یلی 

أکثر رضور اه  نیذلك ما کنت أری من حال إخواننا املؤمن ، اجلاهل  

جلّهش مع دیوی التشیّع کانوا خملط  ب  العقائد احلّقة و ،املذه  والد ن

 كوکانت مراسش أهز اخلالف والرش ،اإلمامیة وب  العقائد اخل یثة الصوفیة

 ما کان من التشیّع یندهش، ه امتیاز ین العاداهمل  کن للع ادا ،عة فیام بینهشئشا

 (9)«ع واألحکات إّق الرسشائوق  وجد من الرش ،إّق اقسش فیهش

بر ا ن، بزرهرت ن خطری که شیعیان ا ن منطقه را هتد د می کرد  افزون

و  (8)(9921)ت  ص  به دست شاه ولی اهلل دهلویوانار کافترو ج 

                                                             
 ضمن أورا  الذه  ومل قاته(.) 411: 9إجازة السّید دلدار یيل لسلطان العلامء  (9)

ـ  111 حدائمج احلنفّیة/  818ـ  811یلامی هند  تذدسةبرای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک:  (8)

 اإلسالت اجلزء الرابعرجال الفکر والدیوة  ي / 211، ر ش 212ـ  212: 1 نزهة اخلوالر/  112

 که خمتّص به اوست.
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و نظرای  (9)(9881)ت  اهلل امرترسی پانی پتی ء اضی ثنا مچو شاهردانش

مظاهره می  )یلیهش السالت( بود. با آنکه هر دو به وقی اهز بیت آهنا

)یلیهش در مان رنگ وقی اهز بیت  نرینگ و حیله ز رکانه باا مّ ، اکردند

به خمالفت آهنا می پرداختند و مردت را به لرف ناص ی هری سو   السالت(

بپردازد، بر او روشن  کتاهبا شان خطالعةس که با دّ ت متات به می دادند. هر ک

خواهد هشت که اّدیای ما ی  حقیقت است. توضیح فعالّیت های که ا ن 

جداهانه ای دارد و خقالة دو تن یلیه مذه  حّقه تشّیع انجات داده اند نیاز به 

  ا نجا از آن رصف نظر می نام یش. 

یلامی خمالف  یلیه  رسس تانه لیغاهاز    سو ت خالصه کالت آنکه 

تشّیع و از لرف د  ر رواج یقائد و رسوت مذاه  بالله هنضت یلامی 

شیعه را در ا ن ا الت ها  دری ضعیف ساخته بود. بزرگ تر ن س   ا ن 

. و مرکز ت شیعیان ا ن منالمج را دانستیدت رهرب ت  را می توان ضعف

بود ـ  هدْ وَ أَ که پا ه ختت سلطنت شیعی کار به جا ی رسیده بود که در لکهنو ـ 

که م ادا خمالف  بر  داشتند ترسگایت  نامز برپایاز  ی شیعهو امرا ءیلام

                                                             
/  121ـ  124 حدائمج احلنفّیة/  42یلامی هند  تذدسة برای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک: (9)

 .919ر ش  118: 2 نزهة اخلوالر
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. از ا ن  ضیه به آسانی می توان پی برد که در (9)یلیه دولت شورش کنند

و  گایت ن وده، بلکه آهنا احّتاد حقیقت خمالفت خمالف  بر رس اصز نامز

 را برای خودشان هتد دی بزرگ تلقی می نمودند. و شا دیان شیع مرکز ت

خمتّص بودن نامز گایت به مذه  اهز  شایعةبتوان هفت که در اصز پ ش 

کار مان اهز خالف بوده است که احّتاد  (8)سنّت در میان شیعیان لکهنو

  واّتفا  شیعیان را برای خودشان مرّض می دانستند.    

مل جلیز و فقیه بیدار ماّل حمّمد یلی پادشاه خوش  تانه در ا ن زمان یا

از کشمری به فیض آباد هجره کرده بود و در آنجا  (4)(9889کشمریی )ت 

 فسیلة در فیض آباد 9921رهربی شیعیان را به یهده داشت. او به سال 

گعه و گایت را به جا می آورد و از ا ن راه توانسته بود یقائد امامیه را در 

دهان او را به اور کّلی هسرتش دهد. بسیاری از امراء و شهزا ن شهر به ل

ن اه احرتات می ن ر ستند. او که رمز موّفقیت شیعه را در نامز گعه و گایت 

                                                             
 .844: 9حمج نام  یئی ة ر.ک: (9)

 .841ر.ک: مان:  (8)

/   212ر ش  9919: 2 نزهة اخلوالر/  421برای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک: نجوت السامء  (4)

شیعیان  دانشاخة/   441ـ  449)القسش الثالث( /مطلع أنوار 942ر ش  999ـ  991 الکرات الربرة

 .21ر ش  912: 9کشمری 
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ه می دانست، از ا ن رو رساله ای در فضیلت نامز گایت به نات پادشاه أَودْ 

ی بزرگ نّواب آصف الدوله به معرض حتر ر درآورد و در آن وند تن از یلام

 لکهنو را که شا سته امامت گعه و گایت بودند، معرفی نمود.  

 درباره ا ن  ضیه می نو سد: حق نام ةآئینصاح  

األفاضز و ف ر األماجد واألماثز، مق ول بارهاه إله   دوةدر ا ن اثنا »

ماّل حمّمد یلی کشمریی ملّق  به پادشاه )لاب ثراه( که در یلش فقه 

افراخته بود و در فیض آباد رحز ا امت انداخته رساله َیَلش اشتهار بر

ای در بیان فضیلت نامز گایت ـ که از احاد ث مأثوره و غری آن به ادّلة 

آن را به نات نامی  قطبةرشیّیه مستغنی از توضیح و بیان ـ نوشته، و 

جناب نّواب مرحوت مزّ ن فرموده و به پنج باب م ّوب هردانیده و باب 

ا متضّمن اسامی دو کس را ـ که به زیش ا شان  ابلّیت وهارت آن ر

پیشنامزی داشتند ـ نوشته، در آن رساله مندرج ساخته، و باب پنجش را 

متضّمن التامس که به خدمت وز ر املامل  نّواب آصف الدوله مرحوت 

 کرده مرسز نموده، ونانچه هر دو باب بع ارهتام مذکور می شود:

در ذکر اسامی بزرهانی که  ابز امامت بال ارتیاب و  باب چهارم

مقّربان درهاه رّب اقرباب اند و احدی را جمال لعن در ا شان نیست، 

گال ا شان پیداست، و فروغ صالح یمز از  ناصیةو نور یلش از 

 جالل ا شان هو دا:چهسة 
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مق لی و سعید ازلی مری دلدار یلی است  دعبة کی از آن گله یاکف 

از سالکان راه و مقّربان درهاه است. برشی است فرشته سریه و  که

ا امن از حلیه اش  اشعة آدمی  دسی رس ره که انوار یرفان و

درخشان است و فروغ یلش از وهره اش تابان. رافع ایالت شعائر 

اذکیای  زب ةبرکت خواص و یات،  رسخایةرشع سّید اقنات است و 

ل. ب ر ست مّواج و ملکی کرامت ف ول، جامع یلوت منقول و معقو

امتزاج، باقهتداء حقیمج باق تداء  لیمج، از جمتهد ن کربالی معّلی و 

ة مشهد مقّدس ثامن  هدی سّجز افتا را به مهر و تو یع رسانیده، بر ائو 

حم  ایت ار ا شان لال ش کامز ییار برآمده، حتّمز مشّقتهای دور و 

. سعیش مشکور و مشّقتش دراز کرده هوهر اجتهاد به دست آورده

ْش س   َلنَا مأجور شده، صد  اهلل العظیش.  َ نَّه 
وا ف ینَا َلنَْهد  ذ  َن َجاَهد  ﴿َوالَّ

ن َ ﴾ َوإ نَّ اهللَ ا شان:  تلخذة... و پرهیزهاران د  ر هش از  (9)مَلََع امْل ْ س 

شعلة ادراک و ذکا سّید مرتضی، و  النفس القدسیة واخلصال امللکیةذو 

قی  دسی مآثر و نقاوه مظاهر، مرزا حمّمد خلیز زائر که بال ش هه مت

وجود ا ن بزرهان یالی مقدار از ا  ال رسکار  حقیقةً   ابز امامت اند.

 دولتمدار است.

                                                             
 .11العنک وه  سورة (9)
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در التامسی که در خدمت بندهان یالی )دات ظّله العايل( می  باب پنجم

نام د ... نّواب نامدار سالمت، وون فضیلت نامز گایت به نصوص 

 رآن جمید و احاد ث ثابت شده، و حرضه سیّد املرسل  و  لاطعة

ةحرضاه  معصوم  )صلواه اهلل یلیهش أگع ( به تأکید امر  ائو 

ّدث  متقّدم  و متأّخر ن در هر یرصی نامز نموده اند، و جمتهد ن و حم

به گایت می کردند، و احدی از یلامی اسالت انکار فضیلت ا ن نمی 

کنند و میشه مرّوج و مع  رشع مت  حّکات و سالل  بوده اند، اهر 

به ذاه م ارک اندکی متوّجه ا ن امر شده، در  لمرو دولت خداداد 

د مه امتثال فرمان واج  اقذیان حکش ب زاردن نامز گایت نام ن

خواهند نمود. و سیّد دلدار یلی را ارشاد پیشنامزی فرما ند، مرّوج 

مّلت بیضا و رش عت غّرا خواهند بود. به بنای ا ن امر خری هوی 

س قت در میدان سعاده از مه خواهند ربود، و به ذاه م ارک هش 

ب زراند هر جا نامز  اهر نامز پنج انه را به ا تدای سّید دلدار یلی

گایت رواج خواهد  افت. أبد اآلباد ثواب به روزهار فرخنده آثار 

یائد خواهد هرد د و از با یاه صاحلاه بندهان یالی متعالی خواهد 

نَْد َربَِّك َثَواًبا َوَخرْیٌ َأَماًل﴾بود، 
َاه  َخرْیٌ ی  احل   . (8)«(9)﴿َواْلَ ا  َیاه  الصَّ

                                                             
 .11الکهف  سورة (9)

 .848ـ  881: 9حمج نام  یئی ة (8)
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ّمد یلی کشمریی که خودش فقیهی آهاه بود و بدهیی است که ماّل حم

احکات نامز گایت را خوب می دانست، امامت نامز را در ا ن افراد من رص 

نمی دانست، بلکه هدف وی از معرفی ا ن افراد رهرب ت و  یاده شیعه 

بوده است ونانکه وند جا در م  رساله به لرف آن اشاره می نام د و 

 یاّلمه سّید دلدار یلی تأکید شد د می ورزد.  دسباسة

 می هو د:حق نام  ةآئینسپس صاح  

و ا ن رساله را جناب ماّل حمّمد یلی سابمج ذکر و تی که مرزا حسن »

لکهنو به فیض  ب  ةرضا خان جنّت مکانی به تقر  ی برای وند روز از 

الزمانی )دات  جمتهد دتب انة آباد رفته بود هذرانید. و آن رساله احلال در

 ب  ة ظّله( موجود است. وون جناب خان مرحوت باز مراجعت به

لکهنو فرمود مرکوز خالر جناب سابمج اقلقاب را به معرض اظهار 

شورش  خظ  ةآورده جناب موقنا و مقتدانا )دات ظّله( نظر به ا نکه 

 . (9)«خمالف  و اهز تسنّن بود ا ن خیال را از یالر خالر حمو فرمود

لی ب مد اهلل د ری نپا ید که زمحت های مال حمّمد یلی کشمریی بارآور و

و یرص بود ـ در لکهنو به  مجا   و ده فسیلة ظهسثابت شد و ن ست  نامز 

به امامت یاّلمه سّید دلدار  9811روز گعه در تار خ سیزدهش رج  سال 

                                                             
 .844: 9نام  یئی ة حق (9)
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ّول  نامز یلی خوانده شد و در تار خ بیست و هفتش مان ماه به روز گعه ا

خه . (9)گعه به ا تدای یاّلمه مذکور برهزار هشت طولی نکشی  ده یوازة  ل 

وی   دل اس   ی دس رسارس ه  ووتان پیچی  و با دوشا هاص فساوان او شهس 

ک به خسد  خه  شیعه رش . قود او دس ای  سابطه خی روی :  لکه و خب  

تعالی بعض مج اهلل فوفّ  ،للعت شمس اهلدی و شع س اب الدجی»

ورشح صدره إلشایة بعض مشایر الرشع  ،الرؤساء من أهز الد ن

ورفع اهلل  ،ألقی  ي رویه وأهلش  ل ه ما ارتفع به ذکره  ي احلیاة الدنیا ،املت 

ة ا ي باله إ امة صالة اجلمعة واجلامی أیني استقرّ  ؛تعالی درجته  ي العق ی

 ،اهن الصالة والت یّ ه یلیه وآله اآلف میلی ل مج مذه  أهز بیت ن یّ 

 كذل وتفو ضاه إ ّ  جابتيإشیة هذا املرات وأبرت  ي مت (رمحه اهلل)فسألني 

ن ه وإن کان مّ بتجاإمن  يوکانت نفيس تستعف ،براتغا ة اإل املنص  إيلّ 

 :منها :وهذه األمور کثریة ووجوه ید دة ،نعمته ه حلمّج ردّ  يق  سعن

 .جاللة هذا املنص  و صوري ین مرات  العلامء وکمالء املذه 

یدت انعقاد هذه اجلامیة واجلمعة یلی هذا الن و  ي سوالف  :ومنها

ال الد  كلتسّلط الفراینة من أهز اخلالف یلی تل كوذل ،الزمان

فکان  ي و ویه نوع من اقستعجاب  ،وشوکة أهز الطغیان

لکن ملّا  ،ذنابن    ز بعض ذوي األخالل ما مإواحتامل  ،واقستغراب

                                                             
 .841ر.ک: مان:  (9)



 99ثمرة اخلالفة /  زندهی نامه مؤلف

 

یالء مذه  إته إلی ورصف مّ  ،ته  ي ترو ج الد نرأ ت صد  نیّ 

أ ضًا ضعف امل الف  وتزلزل  كمع ذل وشاهده   ،ة املعصوم األئمّ 

 و ي صورة تعطیيل ،رّب األرباب أن  ؤاخذن خفت   ،أرکان املعاند ن

فشّمره بأ دي  ،  نية  عاهذا اخلری مع إزاحة العّلة وإمتات احلجّ 

 تهنجاح بغیإو تهلأمس ةجابإوملت إلی  ،اقستعانة من اهلل تعالی الذ ز

به تعالی بم امة اجلمعة واجلامیاه بعد ما  فرشیت مستعیناً  ،املیز کّز 

 ي  اجلدّ  وبذلت   ،رّج نا انعقادها  ي رسالة مفردة باألحاد ث واآل اه

 ،ة بالرّس واألیالنودیوه إلی العقائد احلقّ  ،إظهار مشایر اإلسالت

أسوًة  ،دیوهش إلی س یز رّ  باحلکمة واملویظة احلسنةأدیوهتش و حیناً 

جادلت وأجادل اخلصوت بالتي هي  وحیناً  ،ةرالکر ش وآله الرب بالن ّي 

 .للواج  ذي اجلود واملنن وامتثاقً  ،ة املاض باألئمّ  ا تداءً  ،أحسن

 نعت هذه أالن لة وکملت ف كتل هثمره بفضلأا احلمد هلل یلی م و

لی إ احلّقة وآض روض العقائد روائه،یاد یود اإلسالت إلی  ،الثمرة

استوه واستقامت بعد ما  ،ده ما اندرست من معامل الد نجتدّ  ،هئما

یرف کثری من أهز  ،ة املعصوم ئمّ حکات األأرکان أاهندمت وتزلزلت 

وترکوا  ،بعد ما کانوا ینها جاهل  ،اإل امن رضور اه املذه  والد ن

 .(9)«ثر ما کانوا  ي أهلها منسلک إاملذاه  الفاسدة 

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 421ـ  421: 9إجازة السّید دلدار یيل لسلطان العلامء  (9)



 زندهی نامه مؤلف 98ثمرة اخلالفة / 

 

فعالّیت های یاّلمه سّید دلدار یلی در لول  یاده و مرجیعت سی و 

پنج ساله اش را نمی توان در ا ن نوشتار خمترص رشح داد. دانشور معروف 

در ا ن رابطه به لور ( 9419اهز سنّت سّید ی د احلی حسنی ندوی )ت 

 ملّ ص هفته:

ثش إنه بذل جهده  ي إحقا  مذه ه وإبطال غریه من املذاه ، ق سیاّم »

األحناف والصوفیة واألخ ار ة حتّی کاد  عش مذه ه  ي بالد أَوْده، 

 .(9)«و تشیّع کّز من الفر 

موفقیت های پی در پی شیعیان هندوستان از حلاظ یلمی، اجتامیی، 

را واداشت تا در  (8)(9841ـ  9911اسی ی د العز ز دهلوی )فرهن ی و سی

ختسیب چهسة تشی ع دسیی . پ سش شاف ولی اهلل ده وص ه  ده داساص صدد 

ووابق زیادص   یه تشی ع، ب که    اهل بی  )  یه  ال لم( بود، ولی او بس 

 و به لور یلنی با ای  ل س ادت ا نادسدف از پ س قویا راخی ب سر  بسداش 

در  حتفة اثنا عرشی  کتابی به نات با تألیف9811شیعیان درافتاد. او در سال 

                                                             
 .814: 2نزهة اخلوالر  (9)

ـ  9191: 2 نزهة اخلوالر/ 988یلامی هند  تذدسةبرای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک:  (8)

که خمّتص به رشح حال پدر ی د  الفکر والدیوة  ي اإلسالت اجلزء الرابع/ رجال  121، ر ش 9192

 ی د العز ز نیز پرداخته شده است.  تسمجةالعز ز دهلوی است و در ضمن آن به 



 94ثمرة اخلالفة /  زندهی نامه مؤلف

 

رّد یقائد شیعی، فتنه جد د را در هندوستان آغاز نمود و یالوه بر تألیف 

کتاب مذکور ده ها شاهرد را تربیت نمود که رسس تانه به خمالفت مذه  

   شیعه ادامه دادند.

از دهلی به اسش مستعار  9811ل ن ست  بار در سا اثنا عرشی  ةحتف

ألیف ا ن کتاب را انتشار  افت. وی در مقدمه، س   ت« غالت حلیش»دهلوی 

 ون  می ن ارد:

غرض از تسو د ا ن رساله و حتر ر ا ن مقاله آنست که در ن بالد که »

ما ساکن آنیش و در ن زمان که ما در آنیش، رواج مذه  اثنا یرشّ ه و 

  افتاده که کش خانه باشد که    دو کس از آن شیوع آن ب ّدی اّتفا

 . (9)«خانه با ن مذه  متّمذه  ن اشند و راغ  با ن یقیده نشوند

کتاب های ز ادی در باب  حتفة اثنا عرشی اهروه در هندوستان   ز از 

مناظره از هر دو لرف به حتر ر آمده بودند، ولی ا ن کتاب به وند س   

 تار خ مناظره را در هندوستان به دور جد د داخز کرد:

بان زبان فارسی بود که در آن زمان فارسی، ز حتف ن ست  امتیاز  .9

 یلمی مسلامنان هندوستان بود.

                                                             
 .1حت ة ا  ا  رشیه .  (9)
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ود. ا ن کتاب در دوازده س   د  ر ترتی  و س   جد د آن ب .8

باب ن اشته شده بود که هر کدات از ا ن باب ها به ب ث مسقلی 

 می پرداخت.

 حتف با آنکه در آن زمان واپ کتاب به ندره صوره می هرفت، ولی  .4

 در دهلی واپ شد و در دست مردت  رار هرفت. 9811در سال 

سنّت، مهمرت ن و ژهی از حلاظ مق ولیت ا ن کتاب در ب  اهز  .1

شهره مؤلف و پدرش بود. هر دو دارای هوادران ز ادی در 

 هندوستان بودند.

ای  مهة اخوس   امص شیعه سا واداش  ده دس بسابس ای  دتاب خو ع 

لل د ی ده به سد  ای  کتاب پرداخت یاّلمه حکیش مریزا حمّمد  بگرین .او 

 نا عرشی اث ةنزه( معروف به شهید رابع بود که 9881کشمریی دهلوی )ت 

را در دوازده جلد ن اشت. سپس بزرهانی وون یاّلمه سّید دلدار یلی 

(، یالمه مفتی سّید حمّمد  لی موسوی کنتوری 9841نقوی نصری آبادی )ت 

(، یاّلمه خری الد ن إله آبادی و یاّلمه ابو یلی خان بنارسی و 9811)ت 

پیشینیان و آن هاه  ( )ريض اهلل ینهش أگع ( از9848مریزا حمّمد اخ اری )ت 

د  ر یلامء و دانشمندان هندوستان از پسینیان ونان رد ه های حمکش به هر 

باب ا ن کتاب زدند که وجودش هو ا به رساب م ّدل هشت. با آنکه ا ن مه 
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ن ست، دوران زندهی شاه ی د العز ز دهلوی نوشته  وه ةرد ه ها در 

ه با حیله های جد د به وسیله شدند، اّما او به هیچ کدات پاسخ ن فت، ال تّ 

آن  شاهردان خو ش مناظره یلمی را به سمت د  ری کشاند که به توضیح

 در اورا  آتیه خواهیش پرداخت.

 نام، نسب، لقب و شهرت

نس ت اوست به امات دهش جناب امات یلی « نقوی»و « حمّمد»نات وی 

 بد ن صوره به آن جناب می پیوندد:    و   ة ن بانقی )یلیه السالت( و 

بن حمّمد مع  بن ی د اهلادي بن إبراهیش بن سّید حمّمد ابن دلدار یلی 

لال  بن مصطفى بن حممود بن إبراهیش بن جالل الد ن بن زکر ا بن خرض 

بن تاج الد ن بن نصری الد ن بن یظیش الد ن بن یلیش الد ن بن رشف الد ن 

بن  أ  لال  احلمزةد بن ابن أ  یيّل ابن أ   عىل حممّ بن نجش الد ن بن یيّل 

  (9) .د بن لاهر بن جعفر ابن اإلمات یيل النقي اهلادي یلیه السالتحممّ 

حاکی از حمّز توّلد و رشد اوست که شهر لکهنو آن « َلکهنَوی»نس ت 

زمان پا ه ختت سلطنت َأَوده بود و امروزه نیز پا ه ختت  کی از ا الت های 

 ش هندوستان به نات أ تَّر پَرَد ش به شامر می آ د.مه

                                                             
 (.ورثة األن یاء)ضمن  842تذکرة العلامء امل ّقق   (9)



 زندهی نامه مؤلف 91ثمرة اخلالفة / 

 

پادشاه سلطنت َأَوده مصلح الد ن حمّمد اجمد یلی شاه )رمحه اهلل( او را 

ساخت و دستور داد تا او را بد ن « سلطان العلامء»به لور رسمی ملّق  به 

 لق  خطاب نام ند، ونانکه مرحوت یظیش آبادی می هو د:

هر به نات نامی آن جناب متضّمن خطاب پادشاه مرحوت جنّت مک» ان م 

حافظ احکام  ،جممع علوم دین و مرجع سادات و مؤمننی»مستطاب: 

منقوش فرموده به خدمت آن جناب « له جمتهد العرص سلطان العلامءإ

فرستاد، و منشیان دفرت را مأمور فرمود که ا ن لق  را برای آن جناب 

 .(9)«بنوشته باشند

نیز شهره  افت، ولی بیشرت به لق  « رضوان مآب» بعد از وفاه او به

 در دنیا شناخته شد.« سلطان العلامء»

 و نشو و نام والدت

در لکهنو اّتفا  افتاد و در  9911صفر به سال  92توّلد او در تار خ 

مان شهر در آغوش پدر تربیت  افت و از او یلوت و فنون اسالمی آموخت 

به جز پدرش  (8)اجتهاد فائز هشت. سجةدو در هفده  ا هیجده سال ی به 

مصادر ترصحیی وا ع نشده است، ال ته بعید  دسباسة اواتی  دیگس وص دس

                                                             
 (.ورثة األن یاء)ضمن  411تذکرة العلامء امل ّقق   (9)
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نیست که او از شاهردان پدر خو ش نیز استفاده کرده باشد ونانکه فرزند او 

 نشو و نامی پدر می هو د:دسباسة (  9481سّید یلی اکرب )ت 

ایزاز و اکرات خاص و یات  از صغر سن حم وب دل های انات مورد»

بوده. در آغوش یطوفت یلامء و فضالی کرات و امراء و وزرای یظات 

تربیت  افته وند مرت ه نّواب آصف الدوله هبادر مرحوت در کنار خود 

هرفته بر دست و پیشانی آن جناب بوسه ها دادند. و هر وند که نشو و 

اضز جسیمه فائز نام می  افت به خصال کر مه، فضائز یظیمه ]و[ فو

می شد تا ا نکه در زمان تریرع و ینفوان ش اب در یلوت یقلّیه و نقلّیه 

 .(9)«کامل  ّوه  دسیه و کامقه انسیه و ملکاه ملکیه رشفیاب هرد د

 علمی ب همرت

سلطان العلامء به شهاده یلامی ایالت در سن هفده  ا هیجده سال ی به 

اجتهاد فائز هشت ونانکه پیشرت  ادآور شد ش. پدرش ـ که فقیهی خستبة 

شناخته شده ب  یلامء و فقهاء بود ـ برای او اجازه ای مفّصز م نی بر 

روا ت، مراه هواهی به یلش و فضز فرزند خو ش  و   ةوصا ای وند و 

حتر ر درآورد.  او در اوائز ا ن اجازه فرزندش را  سشتة به 9892در سال 

 ن الفاظ می ستا د:بد 

                                                             
 .1ـ  2حیاه رضوان مآب  (9)
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فمّنه ـ لّول اهلل یمره ـ  ي ر عان الش اب وینفوانه فا  معظش األمثال »

بناء الزمان، رتع  ي أواأل ران، وامتاز برتّ یه مدارج الکامل ین أکثر 

ر اض العلوت وکرع من ی  الکامل، وترّ ی إلی أیلی معارج الفضائز 

کائه، وآل حاله إلی أحسن احلال، أوشك أن   یّض امل داد من إرشا  ذ 

لو  لنا: إّن ز ته  کاد لعمري و تنّور  لوب أهز بیتنا بنور ضیائه، و

 يضء ولو مل متسسه نار مل  کن مست عدًا، ولو  لنا: إّنه مطمح وحمّز ینا ة 

حّجة اهلل املنصور بعون اهلل لکان  وقً مسّددًا، کام هو مفاد بعض الرؤ ا 

وأضاف   قتيض حماًل آخر غری هذا املقات.الصاد ة  ي املنات، وتفصیله 

وکرمه إلی ما أیطی من العلش حسن العمز، والتنّزه  تعالی أ ضًا بمنّه

 .(9)«ین کثری من اخلطأ والزلز، بّر بالوالد ن ومل  عصنا لرفة ی 

 جای د  ر در مان می فرما د:

عّزي إلیه إّنه کانت نفيس تنازیني منذ مّدة رأ ت ارتقاء الولد األجمد امل»

ـ لّول اهلل یمره إلی مدارج الکامل، وختّلقه بمکارت األخال  وحمامد 

اخلصال ـ أن أکت  له إجازة وافیة، نظرًا إلی ما اّتضح مّا س مج، وقح 

وأسفر کالص اح، تأسّیًا بالعلامء الکرات، وا تداء بشیوخنا األیالت 

األوقد واألحفاد  ملا وجدته أهالً لذلك، فمنّ  (یلیهش الت یّة والسالت)

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 411ـ  411: 9 یيل لسطان العلامء إجازة السّید دلدار (9)
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األک اد وأثامر الفوآد، لکنّه ب مد اهلل امتاز من  ذوإن کانوا کّلهش أفال

 .(9)«بینهش بکونه من أکمز أفراد األوقد الروحانیة

سلطان العلامء از یامل جوانی رشوع به نوشتن نمود و در یلوت هوناهون 

ارزنده بر جا وون فقه، اصول، کالت، حد ث، تفسری، منطمج و ر اضیاه آثار 

هذاشت که به یلش و فضیلت او هواهی می دهند، ال ته بیشرت توّجه وی به 

لرف رّد و نقض ش هاه خمالف  منعطف بود و در ا ن راه رنج فراوان 

 مت ّمز شد.

 بزرگاناز دیدگاه 

 می هو د: حق نام ةآئینصاح  

یالی جناب، معّلی القاب، سّمی حرضه سیّد املرسل ، نارش احکات »

ة طاهسی ، خسد  دائسة فلل و دامک، قوسشی  یوامن     و جلک،  ائو 

ا،  رسیخ    امص  رص، زب ة فللص دهس، حمیی خساو  رشیع  غس 

ج اقباس ة ه ص، خط ع انواس و  خق    لوانل خ    بیلا، خسو  ی اس ائو 

اطهاس، والف ارساس رشع امح  خمتاس، خ ت     امص    وم اهل بی 

دی ، واسث   وم وی   املسو ل، اهلادي إلی قری ال بیل، اجلاخع بل 

رفعت  رشيف الع   والعول، ذو الطبع ال  ی  والذه  امل تقی ، ف  

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 419ـ  411: 9إجازة السّید دلداریيل لسطان العلامء  (9)
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 سش خ  ل ،  وسة شجسة سوال ، رل رس وب  ح یقة اخاخ ، 

 اب، دس  یکتاص دسیاص ج اب ویاد  خآب، حقائق و خعاسف ادت

 .(9)«حتقیق، لعل بی اا خع ن ت لیق، خقتبح انواس از وال  ب سرواس

( او را با ون  9811یاّلمه مفتی سّید حمّمد  لی موسوی کنتوری )ت 

 القاب می ستا د:

موقنا  ،جناب أفضز العلامء املتکّلم  وأکمز الفقهاء واملجتهد ن»

ذي  ،جمتهد العرص والزمان ،وان د األفر ،وحید الدهر ،ومولی املؤمن 

املسّدد بتأ ید الصمد موقنا السّید حمّمد  ،ة واملآثر السنّیةاملفاخر ال هیّ 

 (8).«أدات اهلل معالیه وأباد أیاد ه

برادرش سلطان العلامء را  (9824)ت  سّید العلامء سّید حس  نقوی

 ا ن ونه متجید می نام د:

 هوأسوة املجتهد ن الکرات، مش ذ مهنّد دوة املتکّلم  األیالت، »

الصمصات یلی وجوه خّره ألت اع األصنات، والضارب سیفه املاسح 

الذي لدمائهش سافح یلی أینا  النواص  اللئات، املتوّ د ذهنه الثا   

کالرب  اخلالف ألبصار اخلصات،  امع ال دع ودامغ رؤوس الفر  الغو ة، 

صدورهش بطعن الرماح الذي أربح وباترهش بالرضبة احلیدر ة، ولاین 

                                                             
 .911ـ  911: 9حمج نام یئی ة  (9)

 .8رساله تقّیه  (8)
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أهز اإل امن من لال ي الربهان بأفضز األرباح، مؤّسس أصز األصول 

نّقاد الفروع واألصول، العلش املفرد والعامل األوحد، موقنا السیّد حمّمد ق 

 .  (9)«زالت شموس إفادته بازغة، وأ امر حججه نرّیه سالعة

( 9811هر الکالت )ت یرا  جناب شیخ حمّمد حسن صاح  جوا فقیه

لّی نامه ای خطاب به سلطان العلامء و برادرش سّید العلامء، هر دو را ون  

 می ستا د:

ومن الشامل إذا هّ ت بنسامه الس ر إلی الضارب  للمجد بأیلی هات »

املجّرة   ابًا، والالبس  من  د ش الرشف والسودد ثیابًا، الکافل  أل تات 

  اإلحالة باملنقول، وإمالة مستور ش ه آل الرسول، اجلامع  ب

املعقول، املنصوب  من صاح  الرش عة هلا حّکامًا، والناهض  

باست راج أحکات املکّلف  ین أدّلتها حالقً وحرامًا، امللقی إلیهام 

الفضز امل   بزمامه، واملتکّفل  بمیانة الد ن القو ش  ي إحکامه 

ة ي اهلل  ي األنات، املشتّق  من املادّ وأحکامه، سوري بلد اإلسالت وحّجت

امل ّمدّ ة فأمست هلام فریًا وأصاًل، واملتغّذ   من الشجرة الز تونیة 

فأض یا للمعروف أهاًل، نوري الع  املرّبئ  من کّز ش ، السّید ن 

السند ن األیظم ، جناب السّید حمّمد والسّید حس  دات جمدما ق 

رش عة هاد   لألمش وَیَلمي رشاد الشیعة دوهنام زاق فر د ن  ي سامء ال

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 129: 9 إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء (9)
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وصاد  نواهلام شاماًل، ب ّمد  ،کّز یلش، وق برح بار  س اهبام هالالً 

  .(9)«األم  وآله الغّر املیام 

س  موسوی کنتوری ) ( او را بد ن القاب 9821ت یاّلمه سّید ایجاز ح 

  اد می کند:

شمس  ،األسعد األوحد ،السّید األجمد ،اإلمات اهلامت وال  ر القمقامت»

مالذ الفضالء  ، نخامتة املجتهدّ  ،بدر سامء اإلفاضة ،اإلفادة كفل

م ّ  معضاله األحکات  ،حمي رش عة جّده خاتش الن یّ  ،األماجد

بأوضح الرباه  وأفصح اقستدقل والت ی  سّیدنا ومعتمدنا السیّد 

 .(8)«مع  النصریآبادي دامت أّ امه بن السّید د بن السّید دلدار یيلّ حممّ 

 سّید مهدی بن نجف یلی رضوی یظیش آبادی می نو سد:

و احلمج که آن جناب از راه سائر حمامد ذاتی و صفاتی و ت ّ ر در یلوت »

منقول، خصوصًا جوده حتر ر و متانت تقر ر، دفع معقول و 

ة تسو اله خمالف ، و رّد ش هاه م تدی ، و نرصه  خذهب ائو 

اب و وائس خعان ی  خیان   امص زخان و  طاهسی ، و ابطاک الواک نص 

فقهاص دوسان ممتاز او ، حتی ده اح ص از   امص  سب و  ج  و 

 وائس بلد اولم دس ای  فلی    ظوی به ین ج اب نوی سو .

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 18، ر ش 282: 8مکاتی  سّید العلامء  (9)

 .921ور   ،شذور العقیان (8)
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از کالت کرامت نظامش نور هدا ت تابان، و از تصانیف فیض 

ت دقئز باهره اش رؤوس تضاییفش ملعاه حقائمج درخشان، صمصا

شیال  را برانداخته، و رماح براه  قمعه اش  لوب خمالف  را 

هدف ساخته، و یالوه بر ا ن جوده بیان  ي ال دهیه که دارد شاهد 

 کامل صفای ل ع ا دس آن جناب است.

حقری کثری التقصری اکثر او اه که حارض خدمت حاشیه بوسان بساط 

فیض مناط می باشد، مشاهده نموده که آن جناب در و ت تکّلش بی 

تکّلف جواب اسئله د یقه را به کامل خوش بیانی و شری ن زبانی یلی 

الفور بیان می فرما د که لطائف نکاه و غرائ  استعاراه آن بعد تأّمز 

واضح می شود. اکثر یلامی معارص ن و فقهای آفا ،  بر اص اب ذهن

ة  سا  اذ ان دامک فلل و خصوصًا جمتهد ن یت اه یالیاه  خشاه  ائو 

و مراساله با آن جناب جاری  اجتهاد ین ج اب داسن ، و و   ة خود  

دارند و مرات  غا ت ایزاز و احرتات آن جناب در ی اراه خود مریی 

از فیض تفّقه و ت ّ ر آن جناب آنست که در ا ن می فرما ند. و شّمه ]ای[ 

تلّمذش  نی   ده و   ةزمان احدی از مشاهری فضالی بالد هندوستان 

 . (9)«به آن جناب بال واسطه  ا به واسطه  ا وسائط منتهی ن اشد

 ( می فرما د:9411مفتی سّید حمّمد یّ اس لکهنوی )ت 

                                                             
 (.ضمن ورثة األن یاء) 441ـ  444 تذکرة العلامء امل ّقق  (9)
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حة، و ي اللفظ فصاحة، ما أیطاه اهلل  ي الوجه ص احة، و ي الکالت مال»

له  ي الکات   األفاضز واملتکّلم  األماثز مثیز، وق  ي غری کالمه إلی 

ّجة  السلس یز س یز، إذا أفصح ین واضح امل ّجة مل  رتك قبن ح 

ّجة، ولو رآه ابن أ  احلد د قفت ر برؤ ته وخّر، ولو باراه ابن احلجر  ح 

  احلد د حتّی   نشد نشیدًا، وأّنی لسکت کأّنه التقش احلجر، ومن ابن أ

قبن احلجر أن  ناظره صد دًا،  ز کونوا حجارة أو حد دًا، ق  عدله 

س  ان وق  امثله حّسان، جمالسه کجنٍّة یالیٍة  طوفها دانیٌة ق  سمعون 

ّر  فیها لغوًا وق تأثیاًم، وإذا رأ َت َثشَّ رأ ت نعیاًم، کالمه حمض الصد  وم 

 کرب  یلی السامع و شمّج، فمّن الناس منهش من  نطمج بام لیس  احلمّج، وربام

له بأهز، وتقر ره یلیه إغراء باجلهز، فمذا مّوه  ي حرضته أحد منعه 

 كوردیه، وق  رضی باملامشاة معه، سیاّم یند القضاء واملرافعة، ومع ذل

من دأبه املطا  ة واملامزحة، وَمن أغلظ له  ي القول  ابله باملساحمة، 

سکت للم طل ، ومنطمج لآلمل ، وجامع ب  الصالبة والل ، وإّن له م

 منفردًا  ي  یامه و عوده، حمابًة ق تکون لسلطان  ي جنوده.

ومن العجی  أّنه مع  ّوة القل  ر یمج الفؤاد، یطوٌف یلی الع اد، فهو  ي 

الشجایة ب یث لو رآه الغضنفر لفّر، ویند املویظة یلی حاٍل لو داره 

ر قنفجر، ولو تراه  ائدًا یلی املنابر، ذاکرًا للمنا ا واملقابر، ساک ًا احلج

کس اب اهلامر، دائاًم بجسمه الضامر. وباجلملة فالذي ظهر يل من 

سریته، ویرفته من یالنیته ورس رته، وشهده به ال ّیناه والعالئش، أّنه 
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ف ب ّ  الن ّي ق خیاف  ي اهلل لومة قئش، متقّرب إلی اهلل  ي أیامله، مشغو

 .(9)«وآله، ما رأ ت أحدًا أشّد منه  ي القل   ّوة، وق من حیث نفس مرّوة

( 9411امات املتکّلم  یاّلمه سّید حامد حس  موسوی لکهنوی )ت 

را با ا ن ون  ادب و احرتات به سلطان العلامء  العضب البّتارکتاب خو ش 

 هد ه می نام د:

جناب السّید السند اهلامت، الکاشف ین جعلت  رسالتي هذه هد ًة إلی »

د ائمج الفقه والکالت، سّید األیالت وف ر الکّرات موقنا سلطان العلامء 

 .(8)«أدات اهلل ظّله مادامت األرض والسامء

 او را بد ن الفاظ و القاب می ستا د: و جای د  ر

ه  ة املتفقّ حجّ  ،خیارسّید املتکّلم  األ ،ف ار واقت ار یخدات یال»

 ن املتذري من  الع یرو  ش هاه املل د ، امع بدع امل تدی  ،براراأل

 ،نّیةة السي امللّ محا ،رشف اسناه راه احلائز من کّز ذ یسنات الت قیمج یل

اإلمات  ،سالتة و اإلگال امللّ  ،ات ّ ة ج هة األرّ غ   ة،ج األحکات الد نیّ مروّ 

دات اهلل أالزمان العرص و جمتهدنات جناب األ خری يت سمّ د العاّل السیّ  ،اهلامت

 .(4)«ما کّر اجلَد دان هودجوجوده و

                                                             
 .919ـ  911: 9أورا  الذه   (9)

 .9ور   ،العض  ال ّتار (8)

 .111ـ  111: 9استقصاء اإلف ات  (4)
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 ( می نو سد:9411آ ة اهلل سّید حسن صدر )ت 

کان  دوة العلامء األیالت، وأسوة الفضالء الکرات، یامل یلش یاّلمة، »

ن ر ر مت ّ ر فّهامة، مرّوج املذه ، ونارص الد ن، وداحض ش ه 

 .(9)«واملناظر ناملعاند ن، إمات املتکّلم  

 ( می هو د:  9412)ت  د ام  امامی خوئیحممّ یاّلمه 

کان املرتجش املغفور له من أیاظش یلامء یهده وأجّلة املجتهد ن  ي »

وکان حکیاًم متکّلاًم حمّدثًا  ،الشیعة، بعد والده العاّلمة آ ة اهلل  ي یهده

ر، حسن الفهش، ، د یمج النظر، وسیع الفکمفرّسًا فقیهًا أصولّیًا أد  اً 

، جّید القرحیة، وکان یظیش الشأن  ي یهده، رفیع املقات، كجد د اإلدرا

مطایًا  ي العاّمة، مدوح السریة، حسن الشیش، کر ش السجا ا وکان 

 .(8)«وکان ثقة ضابطًا وریًا تقّیاً  ،مهذب األخال ، یايل اهلّمة

 ی آورد:( م9419انی کاظمی )ت هیاّلمه سّید حمّمد مهدي موسوی اصف

، حسن امل ارضة، لطیف املعارشة متکّلامً  حکیامً  اً کان رمحه اهلل فقیه»

  .(4)«جّید الت ر ر، فصیح التقر ر، مع أّنه من أهز اهلند

 ( می هو د:9112یاّلمه سّید یلی نقی نقوی )ت 

                                                             
 .9111، ر ش 121: 1 مز اآلمزأتکملة  (9)

 .111، ر ش 9919: 8 مرآة الرش  (8)

 .91، ر ش 11: 9 أحسن الود عة (4)
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رئیس العصابة سلطان العلامء السیّد حمّمد )ره( اخللف األکرب واخللیفة »

السیّد دلدار یيل النقوي اللکهنوي  ّدس اهلل أرسارهش. هو  باحلمّج للعاّلمة

العامل الرّبان والرئیس الروحان والزییش املطلمج  ي تلك ال الد، یاّمة تسّلش 

الزیامة الد نیة بعد وفاة أبیه، فکان املرجع العات ومنتجع رّواد العلش 

واألدب  والعمز. وهو )ره( مع ما أويت من العلش الغز ر والفضز الکثری

الرائع وال یان الرائمج  ي حالوة املنطمج ویذوبة اللسان کان ث ت اجلنان، جلد 

 . (9)«القل  مل  عرف لل ور معنًی وق لل شیة من سوی اهلل مفهومًا  عقز

 ایستادگی در برابر خمالفنی 

( و تی کتاب ضد شیعی 9841ی د العز ز ی مری دهلوی )ت  9811در سال 

را منترش ساخت که  صه اش را پیشرت  ادآور شد ش، سن   اثنا عرشی ةحتفخو ش 

سلطان العلامء بیشرت از پنج سال ن ود. ذکر دانشمندانی که   ز از سلطان العلامء به رّد 

ا ن کتاب پرداخته بودند،   الً به میان آمد. سلطان العلامء نیز به ا ن گایت پیوست و 

بود. وی از تألیف آن در  البوارق املوبقةد ز اثنا عرشی  ةحتفن ست  رّد ه ای که  به 

فراغت  افت که هنوز یمرش از بیست سال ی  9891گادی األولی سال  2تار خ 

 ذي 82را در تار خ  البارقة الضیغمیةجتاوز نکرده بود. سپس رد ه ای د  ر به نات 

 .به پا ان رساند 9842را در سال  طعن الرماحن اشت و رد سوت  9841 احلّجة

                                                             
 .412أ رب املجازاه  (9)
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 دسباسةاز ا ن سو برخی از هذشت ان یلامی اهز سنّت رد ه های وند 

یقائد شیعی از خود به جا هذاشته بودند.  کی از آن رد ه ها، کتابی بود به 

 (9122به یّزه )ت  نوشتة  ب  الع ی  ادرب یبادص خت   ص (9)فتح العزیزنات 

یخ هبائی )ت ش رشح األربعنی. وی ا ن کتاب را به زبانی یربی در رّد (8)

بود و آن را به پادشاه هندوستان اورنگ  دسباسة خ ح ل م نوشته( 9141

( هد ه نموده است. سلطان العلامء در 9992ـ  9112ز   یامل ری )ح : 

 به زبان یربی ن اشته بود. السیف املاسح (4)9849پاسخ آن   ز از سال 

                                                             
هو بالفارسیة »بر ا ن ینوان نوشته که:  دس تع یقة قویاسید العلامء  اجازةآنچه که مصّ ح متن  (9)

إجازة إلخ، ر.ک: )« واسمه اآلخر تفسری یز زی ل ع  ي مط عة افغان دار الکت  قل کنوان دهلی

/ ضمن أورا  الذه  ومل قاته( ص یح نمی باشد. 111ـ  121: 9 سّید العلامء ملمتاز العلامء

است و فتح العز ز تألیف ی د العز ز  تفسری یز زی در حقیقت تألیف ی د العز ز یمری دهلوی

« ماضی»به نات ی د العز ز صفت  ،اکرب آبادی می باشد. بد ن جهت خود سّید العلامء در متن

 اضافه نموده است تا ب  هر دو بایث متییز هردد، ر.ک: مان.  

ز او رشح رجش الشیال  ـ که رد ه ا ست بر کتاب د  ری وی به نات کشف الغطاء ـ ا خق خةدر  (8)

 حال خمترصی ارائه داد ش.  

است،  9849حمج نام  نگاسش یئی ةتار خ تألیف السیف املاسح د یقًا معلوت نیست، ولی از آنجا که سال  (4)

و در آن لّی رشح حال سلطان العلامء هزارشی از تألیفاه وی آمده است که از گله ا ن کتاب هش ذکر 

 .   999ـ  991: 9حمج نام  یئی ة شده، از ا ن رو می توان تار خ ن ارش ا ن کتاب را حمدود کرد، ر.ک:
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ید مولوی رشید و تی شهره ا ن کتاهبا ب  یلامی مؤالف  و خمالف  پیچ

ـ که شاهرد دهلوی بود ـ در دفاع از استادش بپا  (9)(9814الد ن خان )ت 

والشوکة  الصولت الغضنفریةبه نات  البارقة الضیغمیةخواست و رّد ه ای بر 

نوشت که سلطان العلامء نیز در پاسخ آن کتابی  طور و مدّلز  العمریة

 را به ض ط حتر ر درآورد. ةالرضبة احلیدریّ 

با جواب های مسکت به دست یلامی  حتفة اثنا عرشی زمانی که للسش 

شاهردان دهلوی به ا ن نتیجه رسیدند که حر ف شیعه شکسته شد، آن هاه 

شدن یلامی شیعه در مناظره های یلمی نه فقط نامکن بلکه حمالست. بد ن 

ید به سمت د  ر کشاندند. ا ن دفعه بر خالف تنق و   ة خ اظسف ساجهت آهنا 

از یقائد شیعی، یزاداری سّید الشهداء )یلیه السالت( را ـ که خودش وسیله 

 ای بزرگ برای ت لیغ مذه  اهز بیت )یلیهش السالت( است ـ نشانه هرفتند. 

تلمیذ دهلوی بر بدیت بودن  (8)(9811ـ  9819سّید امحد بر لوی )

یزادرای سّید الشهداء )یلیه السالت( در ا الت های خمتلف س نرانی می کرد 

تا ا نکه دو تن از شاهردان وی ـ که نس ت خو شاوندی و هش شاهردی به ی د 

                                                             
 .492، ر ش 128ـ  129: 2 نزهة اخلوالر/  14یلام ی هند  تذدسة برای الاّلع از رشح حال وی، ر.ک: (9)

/ سریه سّید امحد  19، ر ش 118ـ  211: 2 نزهة اخلوالربرای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک:  (8)

 سّید ابو احلسن یلی ندوی در دو جمّلد که خمتّص به رشح حال اوست.  نوشتةشهید 
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 رصاط مستقیمالعز ز دهلوی داشتند ـ س نرانی های او را در کتابی به نات 

برخی از فصول آن کتاب را به فضائز بر لوی با ض ط نمودند. یالوه بر آن، 

هنا ت غلو اختصاص دادند. ا ن کتاب که در وند فصز منقسش می باشد، در 

 اد شده است. هدا ت ثانیه که مشتمز بر سه افاده « هدا ت»آن فصز به ینوان 

 است خمتّص به رّد یقائد شیعه می باشد. و آن ا ن ونه رشوع می شود: 

که به س   اختالط رفضه در گهور انات اشتهار  افته  در ذکر بدیاتی»

 .(9)«و آن مشتمز بر سه افاده است

خو ش به نقد آهنا می  به نقطة نظسسپس برخی از یقائد شیعی را می شامرد و 

 آن می هو د:  دسباسةپردازد، ولی و تی که به یزاداری می رسد با شّده یص یت 

دوستان اشتهار متات  افته ماتش از گله بدیاه رفضه که در د ار هن»

داری و تعز ه سازی است در ماه حمّرت به زیش حمّ ت حرضه حسن  

)ريض اهلل تعالی ینهام(. پس دانستن احوال   احت اشتامل آهنا از 

رضور اه ا ن زمانه است تا مؤمن کامز از آن اجتناب ورزد و هر که 

 .(8)«مرتک  آن ماند، پس او را یذر جهز و غفلت نامند

 سپس می نو سد:

                                                             
 .11رصاط مستقیش  (9)

 .12مان  (8)



 49ثمرة اخلالفة /  زندهی نامه مؤلف

 

پس لال  حمج را سعی کامز در ابطال ا ن امر بالز رضور است. هر »

آن کوشش بلیغ نام د و به جرب و زور شکستن آن را  ازالة در که تواند در 

بت شکنی ان ارد.  خ  لةمکروه نداند، بلکه هبرت و موج  اجر و ثواب به 

و به س   آنکه اهز بدیت و جّهال نات  رب حسن  )یلیهام السالت( بر آن 

هناده اند، مطلقًا از شکستن و پائامل کردن آن باکی نکند؛ ورا که رضای 

حرضه حمّج ت ارک و تعالی در ازالت ا ن افعال و اهانت فایل  مرّص ن 

ن بارهاه وی تعالی شأنه بر ا ن افعال است و رضا و خوشنودی برهز دها

مراه رضا او است. و اهر از دست نتواند به زبان فرما د و اهر ا ن هش 

 . (9)«نتواند از دل کاره باشد. و ا ن کمرت ن درجاه ا امن است

وی دوران سفری به شهر سهارنپور تعز ه های وند هش سوزانید که بعدها 

نوشته  الفتوحات احلیدریة ق خةختفصیز آن در  (8)ا ن وا عه منجر به فتنه هشت.

   رار خواهد هرفت.ا ش که إن شاء اهلل در آ نده به دست حمّقق 

یلیه شیعیان  (4)سلطان العلامء برای برهش زدن ا ن تولئه جد د

هندوستان به برخی شاهردان و دوستان خود امر کرد تا رد ه های حمکش به 

                                                             
 .12ـ  12رصاط مستقیش  (9)

 .98ور   ،إزاحة الغير.ک:  (8)

فتنه بر لوی در آخر ن اّ ات زندهی یاّلمه سیّد دلدار یلی رخداده بود و او نیز نقش فّعال یلیه ا ن فتنه ا فا  (4)

 بدرود حیاه هفت.  9841نمود، ولی   ز از ا نکه نوبت به مناظره یلمی می رسید وی در م  اثنا در سال 
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. یاّلمه مفتی سّید حمّمد  لی کنتوری از  ّکه تازان (9)زنند رصاط مستقیم

را در پاسخ ا ن  الفتوحات احلیدریةمیدان مناظره ن ست  کسی بود که 

از سّید وق ت  لطم  همظفری سیف حیدری وکتاب ن اشت. و بعد از آن 

و زوة حیدری غیلی اکرب پوری و سپس سّید مرشف یلی خان دو رساله 

 حتر ر درآورد تا ا نکه ا ن فتنه خوابید. را به معرض زاحة الغيإ

ناکامی های متوالی در حیله هری و رضبه های یلمی شد د یلامی 

زمانی که از فتنه شیعه، شاهردان دهلوی را به حّد جنون رسانیده بود. 

بر لوی هش مأ وس شدند آن هاه  کی از پریوان و شاهردان دهلوی به نات 

برنامه ای جد د را به راه انداخت.  (8)فیسالمت اهلل صد قی مت ّلص به کش

ـ که مصادف با روز گعه بود به یزاداری  9811وی در یاشورای سال 

 (4)اهتامت ورز د و به ذکر مصائ  شهدای کربال )یلیهش السالت( پرداخت.

استفتائی م نی بر سلطان العلامء که از نیت شوت او وا ف بود، از ا ن رو 

س  )یلیه السالت( در اصول اهز سنّت ثابت می ا نکه آ ا شهاده امات ح

 شود  ا نه  برای او ارسال نمود، ولی از او جوابی در افت ن شت. 

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 11ر ش  9121: 4ر.ک: مکاتی  سلطان العلامء برای نمونه،  (9)

 .412، ر ش 121ـ  124: 2 نزهة اخلوالربرای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک:  (8)

 .8اآلراء ور   معرکةر.ک:  (4)
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آن هاه سلطان العلامء ا ن استفتا را به رسآمد یلامی حنفیه لکهنو 

هیچ کس متصدی پاسخ  (9)(9811فرستاد و به جز مفتی ظهور اهلل )ت 

ن شت. او جواب خمترصی برای سلطان العلامء ارسال نمود. سلطان 

العلامء باز به نقض جواب مفتی ظهور اهلل پرداخت و جممویه ای 

متشّکز از استفتائی خو ش و جواب مفتی ظهور اهلل و جواب اجلواب 

ود منترش ساخت که در نوییت خ ثمرة اخلالفةرا تشکیز داد و به ینوان 

 اّول  رساله دانسته شده است.

جواب د  ری به استفتائی  (8)(9811بعدها حیدر یلی فیض آبادی )ت 

برای مستفتی فرستاد. سلطان العلامء ا ن دفعه رّد  بصارة العنیمذکور به نات 

( سپرد و 9821آن را به فرزند ارشد خو ش یاّلمه سّید حممد با ر نقوی )ت 

را در پاسخ آن  (3)تشیید مباين اإلیامنکتابی مدّلز او نیز رّد ه ای مفّصز و 

ن اشت. و آنچه که بعد از ا ن  ضیه ب  سلطان العلامء و کشفی هذشت به 

 پرداختیش.  تشیید مباين اإلیامن خق خةتوضیح آن در 

                                                             
یلامی فرن ی  تذدسة/  188، ر ش 111: 2نزهة اخلوالر  برای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک: (9)

 .21ـ  21ز حم

 .821ر ش  119: 2 نزهة اخلوالربرای اّلالع از رشح حال وی، ر.ک:  (8)

 ا ن کتاب نیز در مستق ز  ر   با حتقیمج ا نجان  منترش خواهد شد، إن شاء اهلل. (4)



 زندهی نامه مؤلف 41ثمرة اخلالفة / 

 

ملّ ص س ن آنکه سلطان العلامء در متات یمر از مذه  اهز بیت 

)یلیهش السالت( دفاع نمود و اجازه نداد که کسی یلیه مذه  حّقه فعالّیت 

مذه  دسباسة کند. م  که وی متوّجه می شد که فردی  صد اجیاد ش هه ای 

 شیعه دارد با متات  وا در برابر او ا ستادهی می نمود.

 .اجتامعی ت هایفعالی   

سلطان العلامء تا زمانی که پدرش یاّلمه سّید دلدار یلی زنده بود بیشرت 

آئینة حق به درس و تدر س و تألیف و تصنیف می پرداخت ونانکه مؤلف 

 ـ که در زندهی یالمه سید دلدار یلی آن را نوشته ـ می هو د:  نام

ه معطوف مواره ینان ّمت یالی هنمش به تدر س یلوت یقلیه و نقلی»

است. و میشه خالر فیض مآثر به ا امة گعه و گایت و نرش احاد ث 

یوازة     و داملا به یفا   امل دسسوی ف، و شهسة و موایظ مرصوف، 

... با وجود دثس   فلل و جللا به مجیع اطساف ریتی حمیط رسدی ف

اخساض ج امنیه و  واسض ج  انیه ده الحق حاک فسق  ف خآک ین 

ادثس اولا  رشی ا خرصوف او  به تص یف دتب و  ج اب او 

 .(9)«ت سیح   وم و سد  و ل   خمال ل ده دأب   امص و ف بودف

                                                             
 .991و  911: 9نام  یئی ة حق (9)
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، او حس  9841اما بعد از فوه پدرش یاّلمه سّید دلدار یلی در سال 

قةوصیت وی لّی وصیت نامه ای   9841گادی األولی سال  84 خؤس 

ه به ینوان مرجع هندوستان وصی و  ائش مقات او  رار هرفت و آن ها

و تا دت واپس  خدماه ز ادی به مّلت امامیه نمود، حّتی  (9)برهز ده شد

سّید مهدی رضوی یظیش آبادی دور او را درخشان تر از پدرش  مهیاّل 

 دانسته می هو د:

به برکت فیوض آن جناب نامز گعه و گایت و گیع احکات رش عت »

ز اده تر از زمان والد ماجد آن جناب در ا طار بالد هند شیوع و رواج 

 .(8)«را شناخته صالة افته، و یامَلی مسائز رضور ة صوت و 

 افزون بر خدماه د نی و یلمی، وی از حلاظ اجتامیی و سیاسی بسیار

و برادر کهرتش یاّلمه سّید العلامء سّید  یولول  یاده فّعال بوده و در 

حس  نقوی امور ز ادی برای تقو ت مّلت تشّیع در هندوستان و یرا  

 صوره هرفت که برخی از آهنا را ا نجا  ادآور می شو ش:

روابط یلامء یرا  و هندوستان حمکش تر هشت و نوبت به  (9

 روائی رسید.  مذاکراه یلمی و رد و بدل منابع و اجازه های

                                                             
 .98حیاه رضوان مآب  (9)

 .441 ورثة األن یاء (8)
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سیصد هزار روپیه زکاه سالیانه دولت أوده هر سال به دست  (8

 (9)سلطان العلامء ب  مساک   شیعه تقسیش می شد.

تأسیس مدرسه یلمیه در لکهنو که در آن سی مدّرس؛ وون مری  (4

امحد یلی، مفتی حمّمد ی اس، شیخ یلی اظهر، مریزا حمّمد یلی، 

 د  ران مشغول تدر س بودند. مری حمّمد یلی، مری حامد حس  و

ا ن مدّرس  از حلاظ رت ه به دو دسته تقسیش شده بودند. برخی از 

هفتاد تا صد روپیه و بعضی از بیست تا وهز روپیه ماهیانه حقو  

در افت می نمودند. و مچن  لالب در سه دسته منقسش بودند: 

ه لالبی که مقّدماه می خواندند وهار روپیه و سطوح شش روپی

 (8)و خارج نه روپیه شهر ه می هرفتند.

رشاب خانه ها، مغازه های مواد خمّدر و فاحشه خانه ها در  لمرو  (1

 (4)أوده به امر سلطان العلامء تعطیز شدند.

به دستور هر دو برادر برای بازسازی یت اه یالیاه و برای کم   (1

  یلامء و لالب یرا ، دولت أوده اموال ز ادی به یرا  فرستاد.به 

                                                             
 .19حیاه رضوان مآب  (9)

 . 18ـ  19/ حیاه رضوان مآب  411 تذکرة العلامء امل ّقق  (8)

 مان. (4)
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هزاران غری مسلامنان به اسالت هرو ده اند و بسیاری از اهز سنّت  (1

  (9).به مذه  تشّیع روی آوردند

دادهاه رشیی ز ر نظر سلطان العلامء در دولت َأَوده به لور  (2

   (8)رسمی بنیان هذاری شد.

کتاب های ز ادی به امر سلطان العلامء به معرض حتر ر آمدند و  (2

 به زبان فارسی و ا ردو ترگه شدند.بسیاری از کتاهبای یربی 

 اخالق 

اخال  نیکو مهمرت ن و ژهی    انسان است. سلطان العلامء با آن مه 

 دره و با داشتن ون  نفوذی در دولت أَوده که حکمش مچون سالل  

به یمز می آمد، میشه اخال  اسالمی را ریا ت می فرمود و هاهی تکرّب و 

نداد. فرزند آبرومندش یاّلمه سّید یلی اکرب زندهی ت  رت را به خود راه 

 خال ی وی را ون  توصیف می نام د.ا

حال خلمج و حلش و مرّوه آن جناب ا ن بود که به انسانیت متات به هر »

کس مال اه می فرمود و به خاص و یات جواب سالت به ابتهاج متات 

                                                             
 .14حیاه رضوان مآب  (9)

 (.ورثة األن یاء)ضمن  441 تذکرة العلامء امل ّقق  (8)
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ر احوال می داد و به کامل تعّطف ]و[ تلّطف و تفّقد حال استفسا

فرموده کلامه مهربانی و  دردانی م ذول می نمود. و انجاح 

مأموقه و اسعاف مسؤقه مؤمن  و  ضا ای حاجاه حمتاج  و 

ایانت غربا و مساک  و دادرسی مظلوم  و پرورش  تامی و تزو ج 

ا امی، کفالت مؤمن  و مؤمناه و جتهیز و تکف  امواه از دامی، 

م ارک بر نمی تافت. و از ابواب خریاه و  درمی،  لمی، س نی روی

روپیه می رسید  (9)مرّباه و ترّبیاه، هر آنچه نزد آن جناب از لکوکها

مه ها را در امور خری می ب شید و هاهی در آن سهمی و نصی ی بر 

نمی داشت، بلکه از مصارف خاّص خود نیز بذل و ا ثار می فرمود. و 

تان رسالت پناهی روی م ارکش از مچو خاّصان اهلی و نوهناقن هلس

امور مرغوباه دنیای دنی و زخارف دار فانی و مشتهیاه نفسانی أنا 

ملّوث نفرمود. یامرتی بلند نساخت و خشتی بر خشتی ننهاده و 

شجری بر زمینی غرس نفرموده  و در مطایش و مالبس از حّد اوساط 

و سلامن به  الناس ویزی نیافزوده. احلمّج زهدی داشت که مانند بوذر

غّدار در ییش و   جوزةمال و منال دنیای ناپا دار و ز   و ز نت ا ن 

یرشه ا ن پری زال مّکار دل نداد. و با وصف ا تدار و اختیار توّجهی 

رار و لمع درهش و د نار نفرمود. هو ا در ا ن حال شناور با  به گع د 

                                                             
 هـ،  عنی صد هزار. گع َلکْ  (9)
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اّتصال آن کامل بود که با وصف تاللش امواج دولت و مال از هرداب 

دامن خالر در ا مقالر را تر نساخت، و  لزت ذّخار جود و س ا ب ر 

مّواج فضز و یطا بوده که ل  های ساحز مّدیا را از آبشار لوث دنیا 

تشّدد می داشت و ابر هوهر نیسانی بود که با وصف هوهر افشانی و 

 .(9)«فیض رسانی در جی  خود هوهر غلطانی ذخریه نداشت

 وفات

لعلامء پس از یمری خدمت به مذه  اهز بیت )یلیهش سلطان ا

در هشتاد و پنج  9821ربیع األّول به سال  88السالت( ش  پنجشن ه 

سال ی بدرود حیاه هفت و جهان تشّیع را در سوگ نشاند. شعراء و ادباء 

به تار خ وفاتش « ماه جمتهّد العرص» مج ةبر وفاتش مرثیه ها رسودند و از 

ی از مردت بر پیکر مطّهرش در  یاده متاز العلامء سّید حمّمد پی بردند. ان وه

غفران  ح  یةو در پهلوی پدرش در  (8)نامز خواندند (9821)ت تقی نقوی 

حال روز وفاه  حیات رضوان همآبمآب لکهنو به خاک سپردند. صاح  

 آن جناب را ون  بازهو می نام د: 

                                                             
 .12ـ  11حیاه رضوان مآب  (9)

 .942تار خ سلطان العلامء  (8)
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جابان بارهاه هجری ح 9821ربیع اقول سنة  88ش  پنجشن ه »

 ضا و  در پرده های ظلمت و اندوه ]و[ غش و حجاهبای صدمه و امل 

به روی سوهواران ماتش انداختند. آثار ضعف و اضم الل و یالماه 

نزع و ارحتال پد دار هرد د تا ا نکه و ت ثلث آخر ش  دایی اجّز به 

ع ي ﴿مصدا   ت َها النَّْفس  املْ ْطَمئ نَّة  *  اْرج  یَّةً َ ا َأ َّ
َیًة َمْرض   (9)﴾إ ََل َربِّك  َراض 

رضوان و ر اض غفران به حس   سو ةنداء رحلت داد و خازن 

ن  َ ﴿ خ طولة ل وَها ب َساَلٍت َآم  به سوی موائد نعامه هبشت  (8)﴾اْدخ 

صالی دیوه نمود. ق جرت نفس نفیس آن یامل رّبانی ا ن خاکدان 

هائله  والعة ت فرمود. از ا نفانی را هذاشته به یامل  دس جاودانی هنف

و سان ه دائله در بیت الرشف آن ذو املجد و الرشف متامی اهز بیتش 

غش مانند  پ جة فر اد وا حمّمداه بلند کردند و هر  ان صرب و حتّمز از

هنج ماتش واک کردند. آن روز هو ا روز  یامت خیز مصی ت ان یز 

یظیش پد دار هرد د کة هت رست یز بوده که در متامی شهر ونان  نوونة

ٌء َیظ یشٌ ﴿که مضمون  اَیة  ََشْ َلت  و مفهوت  (4)﴾إ نَّ َزْلَزَلَة السَّ ْلز  ﴿إ َذا ز 

                                                             
 .82و  82الفجر  سورة (9)

 .11احلجر  سورة (8)

 .9احلج سورة  (4)
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ْلَزاهَلَا﴾ به  اد می آرد. و ون  ازدحات خاص و یات و  (9)اأْلَْرض  ز 

ناله و فغان  غ غ ةهجوت یات انات و جممع یلامء فضالء صل اء کرات و 

رس جنازه احدی د ده نشده و ون  شور ]و[ خواص و یوات هاهی بر 

نشور صدای هر ه و بکا بر نعش کسی شنیده نشده. صغری و ک ری، برنا 

فوه آن رهنامی د ن ص خة و پری، امری و فقری از مؤمن  و خملص  از 

م   بی تابانه از خانه ها برآمدند و نسوان پرده نش  در متامی خانه 

ری فغان به اشک اری بلند ساختند تا های مؤمن  صدای هر ه و زا

ا نکه از غسز و جتهیز و تکف  آن هادی مؤمن  فراغت  افتند. و ت 

نصف النهار آن آفتاب هدا ت و ماهتاب رش عت را در حلد مغفره 

غفران مآب والد ماجدش مدفون ساختند. و  ح ی یةمهد اندرون 

ره پاره دست به وادر نعش آن جناب را متامی مؤمن  ترّبک دانسته پا

 .(8)«دست می هرفتند و بر رس و وشش می مالیدند

سلطان العلامء به جز تألیفاه ویزی از خو ش با ی ن ذاشت ونانکه 

 فرزندش  ادآور می شود:

هرهاه آن یامل رّبانی ظّز وجود شعشانی از ا ن دار فانی به جان  »

دار جاودانی برداشت درمی خمزون و هوهری مکنون مرتوکه اش 

                                                             
 .9الزلزلة  سورة (9)

 .11ـ  12حیاه رضوان مآب  (8)
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نیافتند که بر ورثه و ایقاب آن جناب تقسیش نام ند، اّق کت  د نیه که 

در ماتش وفاه آن  دسی صفاه از سواد حروف سطور ل اس سیاه 

پس آن و ت بر ارباب بصریه منکشف هرد د که مامتی دربرداشتند. 

ر جی ة رّبانی و   اخسة ق ی ةآنچه در دست داشت مه را به سوی 

 خس ا  ی دانی فسوتادف زاد ساف و س داس یقس  خهی ا واق  تا ینکه

متکّفز جتهیز و تکف  و تدف  آن رهنامی مؤمن  بعض از معاون  

و د ناری به اوقد اجماد آن  د ن م   هرد د. و از مرتوکه اش درهش

 .(9)«یالی و ار نرسید

 روایت همؤلف  سلسل

 نامدار خود یاّلمه سید دلدار یلی نقوی نصریاز پدر  سلطان العلامء

( روا ت می کند، ونانکه وی اجازه ای مفّصز برا ش در 9841آبادی )ت 

ن اشته است. و او نیز از اساتید وهارهانه اش آ اه یظات سّید 9892سال 

ریاض (، سّید یلی ل ال ائی صاح  9898حمّمد مهدی ب ر العلوت )ت 

( و 9891(، سّید حمّمد مهدی موسوی شهرستانی )ت 9849)ت  املسائل

( روا ت می کند. 9891شهید سعید سّید حمّمد مهدی موسوی اصفهانی )ت 

 و کسانی که از سلطان العلامء روا ت می کنند، ی ارتند از:

                                                             
 .12ـ  12مان  (9)



 14ثمرة اخلالفة /  زندهی نامه مؤلف

 

 . (9824سّید العلامء سّید حس  نقوی )ت    (9

 .(9821)ت متاز العلامء سّید حمّمد تقی نقوی  (8

   (.9821العلامء سّید حمّمد هادی نقوی )ت  یمدة (4

 (.9821سّید حمّمد مرتضی نقوی )ت  خالصة العلامء (1

 (.9818ملك العلامء سّید بنده حس  نقوی )ت  (1

 (. 9494سّید ابو احلسن رضوی کشمریی )ت  (1

 روا ت ا ن حقری بد ن تسلسز به مؤلف می رسد:  و   ةو 

اهلل سّید حمّمد رضا  آ ةرضه بنده از استادت حمّدث جلیز القدر ح

نْ  لخةحسینی جاللی )حفظه اهلل( روا ت می کنش و او از  د سّید هند و س 

والد ن سّید  املّلة( و او از سّید امل ّدث  نارص 9112یلی نقی نقوی )ت 

دهر مفتی سّید حمّمد  نابغةو او از  (9419ت نارص حس  موسوی کنتوری )

( و او از استادش سّید العلامء سید حس  9411یّ اس موسوی لکهنوی )ت 

العلامء سّید  سلطان ثمرة اخلالفة( و او از برادرش صاح  9824نقوی )ت 

 حمّمد نقوی لکهنوی.
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 اوالد 

خود ـ که قالة سلطان العلامء اّول  بار در سن وهارده سال ی با دخرت 

جعفر بن سّید فرزند سّید حمّمد صالح ابن سّید ابو الفضز از احفاد سّید 

و پس از آن نیز با خانش های د  ر ازدواج نمود و  (9)زکر ا بود ـ ازدواج کرد

 که ی ارتند از:  (8)دارای  ازده پرس و دو دخرت شد

یاّلمه سّید حمّمد با ر ملّق  به منصف الدوله و رش ف املل . وی در  (9

می وفاه  افت. از آثار وی  9821 به سال گادی الثانیةتار خ هشتش 

 (4)را نامربد.کشف القناء  ون شیید مباين اإلیامتتوان 

                                                             
 حمج نام(.  یئی ة)ضمن  9148: 8. رساله ای در نس  سّید دلدار یلی نقوی نصریآبادی  (9)

معروف به یالمه  ابز ذکر است که ینوان ا ن رساله را یالمه مرحوت سّید امحد نقوی لکهنوی 

( مشّ ص کرده است. او در هزارش رشح حال سید حسن فرزند یاّلمه 9411ـ  9811هندی )

 اد می « دوحة هاشمیة»( از ا ن من ع استفاده نموده و آن را به نات 9811ـ  9811سید دلدار یلی )

رساله را معرفی  (. و یاّلمه آ ا بزرگ هترانی نیز بر م  اساس ا ن19 ورثة األن یاءکند، ر.ک: )

 .   9918، ر ش 821: 2 الذر عةکرده است، ر.ک: 

 .911تار خ سلطان العلامء  (8)

 .921ـ  921: 9برای اّلالع بیشرت از رشح حال وی، ر.ک: تکملة نجوت السامء  (4)
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بدرود  9812یاّلمه سّید حمّمد صاد  که در تار خ دوت رج  سال  (8

قاطع األذناب وقامع ، السیف الصارمحیاه هفت. از تألیفاه او 

 (9) در رد نصاری می باشد. کشف األستارو  تأیید املسلمنی، النصاب

به د ار با ی شتافت.  9811رمضان سال  92یاّلمه سّید ی د اهلل که  (4

 (8) در ادییه و ایامل می باشد.سبیل نجاة و  خالصة األعاملاز آثار او 

 9821ماه رمضان سال  92سّید حمّمد مرتضی که در  خالصة العلامء (1

 (4) به یامل جاودانی انتقال فرمود.

 دنیا رفت. جناب سّید غالت حس  که در جوانی از (1

 81ملك العلامء سّید بنده حس  که  ائش مقات پدرش بود و در تار خ  (1

 رآن تسمجة از دنیا رفت. از آثار او می توان  9818سال  اآلخرةگادی 

  (1) نامربد. إرشاد املواریثو   به زبان اردو

 بدرود حیاه هفت. 9494سّید حمّمد یلی که در ماه ربیع الثانی به سال  (2

                                                             
 .11ـ  41: 9برای اّلالع بیشرت از رشح حال وی، ر.ک: مان  (9)

 .18ـ  19: 9ی، ر.ک: مان برای اّلالع بیشرت از رشح حال و (8)

 .921ـ  921: 9برای اّلالع بیشرت از رشح حال وی، ر.ک: مان  (4)

 .921، ر ش 142برای اّلالع بیشرت از رشح حال وی، ر.ک: نزهة اخلوالر  (1)
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( که در زمان خود مرجع 9498العلامء سّید یلی حمّمد )ت تاج  (2

شیعیان هندوستان بود و دارای آثار ز ادی به زباهنای یربی، فارسی و 

 (9)اردو می باشد.

 سّید ی د احلس  که در کربالی معّلی از دنیا رفت. (1

و  رشح خطبه شقشقیه( صاح  9482یاّلمه سّید یلی اکرب )ت  (91

 رساله ها. و د  ر  حیات رضوان مآب

د حمّمد هادی نقوی )ت زهرا بی ش که رش   حیاه یمدة العلامء سیّ  (99

 ( بود.9821

 جناب سّید یسکری نصریآبادی بود. فالمه صغرا که مادر حافظ  رآن (98

 شاگردان

آهنا ا نجا مکن مهة سلطان العلامء دارای شاهردانی ز اد ست که نامربدن 

شّمه ]ای[ از فیض تفّقه و ت ّ ر آن جناب »نیست. به  ول یاّلمه یظیش آبادی: 

آنست که در ا ن زمان احدی از مشاهری فضالی بالد هندوستان نیست که 

                                                             
 .911ـ  914: 8برای اّلالع بیشرت از رشح حال وی، ر.ک: تکملة نجوت السامء  (9)
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. (9)«تلّمذش به آن جناب بال واسطه  ا به واسطه  ا وسائط منتهی ن اشد و   ة

 را ذکر می کنیش که ی ارتند از:ما ا نجا اسامی مشاهری شاهردان او 

وهْ  سید حممد .1  لی کلکته.امات گعه ه 

 مریزا حممد فیض آبادی  .2

 سّید مرشف یلی خان  .3

 سّید با ر شاه ب اری .4

 سید د دار جهان .5

 سید یلی حسن جائسی .6

 آغا حممد یلی  .7

 مفتی نّواب مریزا .8

 سّید یلی .9

 سّید ابو احلسن حممد رضوی کشمریی .11

 سّید ی د العلی  .11

 سّید هبادر حس   .12

 سّید رسفراز حس  .13

                                                             
 (.ورثة األن یاء)ضمن  441 تذکرة العلامء امل ّقق  (9)
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 سّید حمسن رضا معروف به آغا سّید جائسی .14

 سّید جواد شاه کشمریی .15

 سّید مصطفی شاه کشمریی .16

 شیخ یلی اظهر  .17

 سّید حس   .18

 غالت امات جائسی .19

 مفتی سّید دلدار حس  .21

 حافظ جعفر یلی  اری .21

 سّید یلی حس  زن ی پوری .22

 مریزا جعفر یلی فصیح  .23
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 (1)آثار

 اإلجازة  .9

 د تقید حممّ سیّ متاز العلامء برادرزاده اش  نات بهاجازه ا ست مفّصز 

ن ارش  9818ربیع األّول سال 92( که به روز سه شن ه 9821نقوی )ت 

د در به اهتامت مولوی ی د اهلل ابن حاجی ولی حممّ   افته است. ا ن اجازه

مراه د  ر ت  9211مارس  91مصادف  9811ل سال ربیع اقوّ  92تار خ 

 .(8)به واپ رسیده استاجازاه آل دلدار یلی در لکهنو 

 اإلجازة .8

نقوی  د هادید حممّ یمدة العلامء سیّ د  ر ش  به برادرزادهاجازه مفّصز 

است و  9818گادی األولی سا ل  4(. تار خ ن ارش ا ن اجازه 9821)ت 

   مراه اجازه مذکور به واپ رسیده است.  

                                                             
در مؤّلفاه سلطان العلامء تألیفاتی را ذکر کرده اند که در وا ع از او نیست، بلکه  ا به امر او  (9)

آهنا در کتاب جداهانه ای که خمّتص به  خا دسباسة مهةنوشته شده  ا از آثار شاهردانش می باشند. 

ر مفّصز ب ث نمود ش. در ا نجا فقط آثاری را زندهانی سلطان العلامء به زبان اردو است، به لو

 ذکر می کنیش که به لور  طعی از  لش او تراو ده است.   

 .918تار خ سلطان العلامء  (8)
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 إإلجازة الشقشقیة .3

( 9818العلامء سّید بنده حس  )ت  كجازه مفّصز به نات فرزندش ملا

  (9)واپ شده است. 9821ور لکهنو به سال ش  ک  لْ وَ که در مط ع نَ 

  إلرشاد العبادإحیاء االجتهاد  .1

منع تقلید امواه. به  دسباسةکتابیست به زبان یربی در فقه استدقلی 

 9819هفته یاّلمه سّید ایجاز حس  کنتوری مؤلف از حتر ر آن در سال 

حمّرت  91، اما یاّلمه آ ا بزرگ هترانی تار خ امتات آن را (8)فراغت  افته است

وی نس ه ای از آن نزد یاّلمه سّید ابو القاسش  (4)می داند. 9841سال 

کور به خّط حمّمد خان بوده و او از مذ . ن  ةاصفهانی در نجف د ده بود

  (1)فارغ هشته بود. 9811کتابت آن اّول ربیع اقّول به سال 

                                                             
 .911مان  (9)

 .991، ر ش 82ر.ک: کشف احلج   (8)

م  تار خ درست می باشد؛ ونانچه به نظر ا ن ناویز نس ه های از ا ن کتاب رسیده که در  (4)

ثاء منتصف شهر حمّرت وکان ذلك ض وة الثال»آخر آن مؤلف تار خ امتات را ون  ذکر می کند: 

   .«احلرات سنة ست وثالث  بعد املئت  بعد األلف من اهلجرة الن و ة

 .9111، ر ش 411: 9 الذر عة (1)
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متاز  دتاب انةو نس ه های وند از ا ن اثر در کتاب انه نارص ه )لکهنو( 

و در خدا ب ش قئرب ری )پتنه(  9111/ 8و  212العلامء )لکهنو( به شامره 

و   (8) 9/1298آ ة اهلل مریشی ) ش( به شامره  دتاب انةو در  (9)9121به شامره 

  ن هداری می شوند.  (4)94144

 أصل األصول .5

ا ن کتاب در رّد رساله ای نوشته شده است که سّید مرتضی بن حمّمد 

که تألیف پدر مؤلف  أساس األصولاخ اری در نقض برخی از م احث 

   (1)ه بود.( است، نوشت9841یاّلمه سّید دلدار یلی نقوی )ت 

                                                             
 .22: 91خدا ب ش دتاب انة فهرست  (9)

، وند نس ه از ا ن کتاب خود تع یقة در لعمدة العلامءإجازة سّید العلامء مصّ ح  ابز ذکر است که 

بانکی پور را دو کتاب انه تصّور کرده،  دتاب انةخدا ب ش و  دتاب انةشناسانده است. اما وی 

 إجازة سّید العلامء لعمدة العلامءخدا ب ش و بانکی پور را جداهانه معرفی می کند، ر.ک: ) ن  ة

خدا ب ش در اصز مان  دتاب انةه( در حالی که / ضمن أورا  الذه  ومل قات111: 9

    بانکی پور می باشد. ن  ةخدا ب ش مان  ن  ةبانکی پور است و در نتیجه  دتاب انة

 .812: 92مریشی  آ ة اهللفهرست نس ه های خطی کتاب انه یمومی حرضه  (8)

 .414: 41مان  (4)

 .921ور   ،شذور العقیان (1)
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، (9)ّید مهدی در فیض آباد بودهسراجه  دتاب انةنس ه ای از آن در 

لیکن بعد از انقراض آن کتاب انه از رسنوشت آن نس ه هیچ اّلالیی در 

 دست نیست. 

 البارقة الضیغمیة .6

ا ن کتاب ملّق  است به محله خمتار ه که مؤلف به التامس نّواب معتمد 

حمّمد خان هبادر ضیغش جنگ نوشته است. اثر حارض الدوله خمتار املل  سّید 

حاوی م احثی در اث اه حلّیت متعه ـ به خالف اهز سنّت که آن را جائز 

 نمی دانند ـ در  دوازده فائده به رشح ز ر است:

 فائده اولی: در بیان اگاع اهز اسالت در جواز متعه.

ْش ﴿ مه فائده ثانیه: در بیان استدقل بر جواز متعه به آ ه کر ْش َما َوَراَء َذل ک  زَّ َلک  َوأ ح 

نَّ  وَره  نَّ أ ج  نَّ فَآَت وه  نْه 
َ  فاََم اْستَْمتَْعت ْش ب ه  م  َ  َغرْیَ م َساف   

ن  ْص  ْش حم  ک 
 .(8)﴾أَْن َت ْتَغ وا ب أَْمَوال 

فائده ثالثه: در ذکر روا اه معتمده اهز سنّت و ا وال ص ابه که  

 دقلت بر جواز و مرشوییت متعه و هش بر یدت نسخ آن دارد.

 فائده رابعه: در اث اه منسوخ نشدن حکش متعه به تقر ر آخر.

                                                             
 .188، ر ش 912: 8 الذر عةر.ک:  (9)

 .81سورة النساء  (8)
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فائده خامسه: در بیان ا نکه امات مال   ائز به جواز متعه شده و انکار 

 ی از کامل یص یت و ایتساف است.اهز سنّت آن را ناش

فائده سادسه: در نقز بعضی از ش هاه خمالف  که در باب استهجان 

اصز مرشوییت متعه از ره ذر یدت تدّبر به آن متفّوه شده اند و بیان جواب 

 با صواب آن به وجوه ید ده.

ْش َما﴿فائده سابعه: در دفع ش هاتی که به دقلت آ ه کر مه:  زَّ َلک   َوأ ح 

 بر حلّیت متعه ذکر کرده اند.  إلخ، ﴾َوَراءَ 

ْش َحاف ظ ونَ ﴿فائده ثامنه: در بیان ا نکه آ ه کر مه  ه  وج  ر  ف 
ْش ل   َن ه 

ذ  *  َوالَّ

هنَّ ْش َغرْی  َمل وم  َ 
ْش أْو َما َمَلَکْت َأْ اَمهن  ْش َفم  ه  ناسخ آ ه متعه  (9)﴾إ قَّ َیىَل َأْزَواج 

 ه منافاه به جواز متعه ندارد.نمی تواند شد و به هیچ وج

فائده تاسعه: در ذکر اخ اری که اهز سنّت به آن متمّس  شده اند در 

 باب نسخ حکش جواز متعه و جواب از آن.

فائده یارشه: در ذکر شطری از اخ اری که امامیه اثنا یرش ه آن را به تواتر 

 روا ت نموده اند. (صلواة اهلل وسالمه یلیهشخلفًا ین سلف از ائمه الهار )

                                                             
 .1ـ  1سورة املؤمنون  (9)
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فائده حادی یرش: در ذکر روا اه اهز سنّت که دقلت دارد بر ا نکه حّج 

 متتع را خلیفه ثانی و ثالث ـ خالفًا هلل ورسوله ـ حرات ساختند مثز متعه نساء.

 فائده ثانی یرش: در ذکر ا وال یلامی اهز سنّت که تعلمج به ا ن مقات دارد. 

 دسباسة رّد ایرتاضاه ی د العز ز دهلوی مؤلف در تضاییف ا ن کتاب به

بدان وارد کرده بود ـ نیز می پردازد. وی  حتفة اثنا عرشی  ـ که در کتابش (9)متعه

 به پا ان برده است. 9841ذی احلّجة  82ن ارش ا ن کتاب را در تار خ 

                                                             
سّید حمّمد  یمدة العلامءخو ش به برادرزاده اش  اجازةیاّلمه سّید العلامء سّید حس  نقوی در  (9)

هادی اکثر تألیفاه برادرش سلطان العلامء را نات می برد و در آخر فهرست تألیفاه وی می نو سد: 

خود بر ا ن سطر تع یقة سپس مصّ ح ا ن اجازه در «. کذلك إلی غری ذلك مّا مل حیرضن اآلن ذکره»

وله »ت، ونانکه می هو د: به لور مستدرک کتاب های را ذکر می کند که سّید العلامء ذکر نکرده اس

( 48( ومنها نس ة  ي مکت ة راجه حممود آباد بر ش )441أ ضًا: أ( رسالة  ي املتعة )تذکرة العلامء ص 

/ ضمن أورا   114: 9 إجازة سّید العلامء لعمدة العلامءر.ک: )« ص 811الکالت والعقائد  ي 

کتاب جداهانه ای نیست، بلکه مان « عةرسالة  ي املت»الذه  ومل قاته(. اما پر واضح است که ا ن 

ا ن  تذکرة العلامءمتعه ب ث می کند. با اندکی تأّمز و تفّکر در  دسباسةاست که  البارقة الضیغمیة

حقیقت روشن می شود؛ ورا که صاح  تذکره مؤّلفاه سلطان العلامء را ت  ت  معرفی می نام د 

ن را ذکر می کند که بسیار در متون  د ش د ده می و به جای ینوان، موضوع آ ،البارقة الضیغمیةاق 

به خوبی  48شامره  981ص  فهرست نسخ  های خّطی کتابخانة راج  حممود آبادشود. و مچن  از 

شناسانده اند، به س   افتادهی آغاز « جواز متعه»می توان پی برد که رساله ای که مفهرس  به ینوان 
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رشید الد ن خان دهلوی شاهرد ی د العز ز دهلوی ا ن کتاب را به نات 

پاسخ هفته و از م احثاه استاد خو ش  ّیة والشوکة العمرّیةالصولة الغضنفر

الشعلة دفاع نموده است. سپس مفتی سّید حمّمد  لی کنتوری آن را به نات 

در رّد  الرضبة احلیدریةنقض کرد و مؤلف نیز کتاب د  ری به نات  الظفریة

در لکهنو به  9819در سال  البارقة الضیغمیة (9)نوشت. الصولة الغضنفرّیة

 واپ رسیده است.

 برق خاطف و رعد قاصف  .7

یائشه و ماجری اف  در سه فائده. ا ن رساله در مط ع  نفا  دسباسة

 سلطان املطابع در لکهنو به واپ رسیده است.

ة  .2 دی   البشاراة املحم 

رساله ا ست به زبان فارسی مشتمز بر دوازده بشاراه ن ّوه پیامرب 

 اهلل یلیه وآله( از توراه و انجیز.اکرت )صّلی 

                                                                                                                                               

ش را در آن معّ  کرده است و مفهرس  نتوانسته اند ینوان نس ه بوده است که مؤلف ینوان کتاب

 باشد.  البارقة الضیغمّیةاصلی آن را مشّ ص کنند، نه ا نکه ا ن کتاب جز 

 .412، ر ش 21ـ  21کشف احلج   (9)
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نس ه ای از آن در کتاب انه نارص ه )لکهنو( ضمن جممویه ای به خّط 

( می 9494شاهرد مؤلف یاّلمه سّید حمّمد ابو احلسن رضوی کشمریی )ت 

د  ر  ن  ة فراغت  افته. و 9821ذی احلّجة سال  88باشد که از حتر ر آن 

موجود است  (9) 8914/ 1ی ) ش( به شامره آ ة اهلل مریشی نجف دتاب انةدر 

که فهرست ن ار آن را به اشت اه به فرزند مؤلف تاج العلامء سّید یلی حمّمد 

 نقوی نس ت داده است.

 البوارق املوبقة   .1

که خمتّص به  حتفة اثنا عرشی ملّق  به السیوف املهر ة در رّد باب هفتش 

گادی األولی سال  2ب ث امامت می باشد. تار خ امتات آن روز  کشن ه 

 است که سن مؤلف در آن زمان بیش از بیست سال ن وده. (8) 9891

ا ن کتاب در مط ع جممع ال  ر ن از لودهیانه به اهتامت سّید رج  یلی 

 خان به واپ رسیده است.

                                                             
 .912: 1مریشی  حرضه آ ة اهللفهرست نس ه های خّطی کتاب انه یمومی  (9)

ذکر کرده  9892خود تار خ امتات ا ن کتاب را  تع یقةدر  لعمدة العلامءإجازة سّید العلامء مصّ ح  (8)

( حال آن / ضمن أورا  الذه  ومل قاته 112: 9إجازة سّید العلامء لعمدة العلامءاست، ر.ک: )

وکان الفراغ منه  وت األحد السابع من »که مؤلف در آخر کتاب تار خ فراغ را ون  ذکر می کند: 

 «.تسعة یرش بعد مئت  بعد األلف من اهلجرة املقّدسةگادی األولی سنة 
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 ثمرة اخلالفة  .91

 آن خواهد آمد.  دسباسةفّصز اثر حارض است و س ن م

 نیضافحفظ اخل .99

رساله ا ست خمترص به زبان اردو در رّد ش هه برخی از حرضاه اهز سنّت که 

حد ث  دسباسة اّدیا می نام ند که شیعه حافظ  رآن نمی توانند شد. مؤلف در ابتداء

ة ثقل  هفت و هوی خمترص می نام د و آن هاه به لور نمونه به یدد دوازده هانه  ائو 

)یلیهش السالت( اسش دوازده تن از حّفاظ  رآن شیعیان آل حمّمد )یلیهش السالت( را 

می ز ستند. سپس ب ثی کوتاه پریامون خلفای  خ طقة خؤلفنات می برد که در 

 ثالثه می نام د و ن ودن حافظ  رآن آهنا از دقئز و براه  به اث اه می رساند.

ی اد یلی و به سعی سّید یابد یلی در مط ع  ا ن رساله به تص یح سّید

 .تواپ شده اس 9822تار خ  حسینی اثنا یرشی لکهنو در

 حاشیة رشح سل م العلوم  .98

سّلش العلوت کتابیست در موضوع منطمج و مؤلف آن  کی از یلامی اهز 

اری )ت  ( می باشد. به س   9991سنّت هندوستان  اضی حمّ  اهلل هب 

ن نوشته شده است.  کی از ح های هوناهون بر آن ا ن کتاب رشدرسی بود

( از یلامی شیعه است. حمّشی 9911آهنا، رشح ماّل محد اهلل سند لوی )ت 
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مذکور بر م  رشح سند لوی نوشته است و در تضاییف آن  حاشیة

( ـ که در رشح خودش بر 9881کهنوی )ت ایرتاضاه ی د العلی سهالوی ل

بر رشح سند لوی وارد کره بود ـ را رد  الرمحوتفواتح به نات  مسّلم الثبوت

کرده است، ونانکه برادر کهرت مؤلف یاّلمه سّید حس  نقوی می هو د که 

وی ا ن حاشیه را زمانی به  ید  لش آورده که من نزد او ا ن رشح را به لور 

وهو )دات ظّله(  ي األکثر ناظر فیها »درس می خواندت. سپس می هو د: 

أفاضز النّصاب، رأس ذوي األذناب، الراّد  ي رشحه لذلك  یلی کالت بعض

. و (9)«الکتاب یلی رشح املولی املزبور من جهة کامل العص یة ومحیة اجلاهلیة

پ ر ظاهر است که مراد وی از ا ن ی د العلی سهالوی می باشد؛ ونانچه 

موست که در رشح خو ش بر مرحوت یاّلمه سند لوی از رس یص یت 

پوچ وارد کرده است ونانکه یاّلمه سّید ایجاز حس   ایرتاض های

 (8) کنتوری هش بر م  یقیده است.

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 119: 9إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء  (9)

 . 921ور   ،ر.ک: شذور العقیان (8)
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و  881رضا )رامپور( به شامره  دتاب انةنس ه های از ا ن حاشیه در 

و کتاب انه  11/  11/ 8ره شامره در دانش اه یلی موقنا آزاد  دتاب انة

 (9).نارص ه حمفوظ می باشند

 (8)اجلذر األصم .93

   (3) (.9839رشح صغری سی د علی طباطبائی )م  حاشیة .91

 (1)رساله در حتقیق عدم نجاست عرق جنب از فعل حرام. .95

 (5)رساله ضیق و وسعت در نامز قضاء. .96

 نامز مجع   هرسال  دربار .17

دسباسة حک  نامز مجعه دس غیب  ج اب رساله ا ست استدقلی به زبان یربی 

 می باشد. ناخربدف خشتول بس دو فصلاخام  رص )سوحي له ال  اء(. سواله 

فصز اّول: در بیان ا والی است متعلمج به نامز گعه از حلاظ وجوب، 

 حرمت و است  اب.

                                                             

  .421: 1 رضا قئرب ریفهرست  (9)

 ومل قاته(.)ضمن أورا  الذه   119: 9إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء  (8)

 .924تراجش مشاهری یلامء اهلند  (4)

 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 111: 9إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء  (1)

 .111: 9مان  (1)
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فصز دوت: در ذکر دقئز و براه  برای هر سه نوع از احکات و در آخر 

 اظهار  آنچه که نزد مصنّف در ا ن باب خمتار می باشد.

/ 2متاز العلامء )لکهنو( به شامره  انةدتاب  نس ه های از ا ن رساله در

مدرسة  دتاب انةو  (9)4911/ 8آ ة اهلل مریشی ) ش( شامره  دتاب انة و 111

 وت لسان العلامء موقنا سّید مهدیمرح دتاب انة الوایظ  )لکهنو( و

 موجود می باشند.    (2) )کراوی(

 السبع املثاين .92

 رأه و جتو د در هفت فائده.  دسباسةرساله ا ست به زبان یربی 

هفتش افزوده که آن نیز مشتمز است بر  فائ ةسپس مؤلف تکمله ای بر 

سه فائده. و گعًا ا ن رساله دارای ده فائده می باشد و به  ول خودش: 

 9892وی از حتر ر ا ن کتاب در رمضان سال «. فتلك إذاً یرشة کاملة»

 فراغت  افته است. 

/  1متاز العلامء به شامره  دتاب انةمویه ای در نس ه ای از آن ضمن جم

د  ر را آ ا بزرگ هترانی در نجف ارشف نزد  ن  ةو  .حمفوظ است 111

                                                             

 .391: 8 خس شی اهلل آ ة نةدتاب ا قطی ن  ه هاص و فهس (9)

 .914تار خ سلطان العلامء  (8)
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سّید ابو القاسش اصفهانی د ده بود که به خّط شاهرد مؤلف شیخ حسن 

  (9)فراغت  افته بود. 9841بوده. وی از کتابت آن در سال 

 السیف املاسح  .91

)ت  ی د العز ز اکرب آبادی مت ّلص به یزه نوشتة فتح العزیزدر رد 

ـ  9112اورنگ ز   یامل ری )ح : به نات  مذکور راسوالة و ا. (9122

مسح  دت  دسباسة( 9141)ت  شیخ هبائی رشح اربعنی در ردّ  (9992

 است. نوشته

در مط ع بستان مرتضوی )لکهنو( واپ  9412به سال  السیف املاسح

ید نصری حسن ابن یلی حسن حسینی کالنپوری سن ی خورده و یاّلمه س

ترگه کرده است. نس ه ای از کالم واضح آن را به زبانی فارسی به ینوان 

راجه سید ابو جعفر )رمحه  دتاب انةآن به نظر ا ن حقری رسیده که متعلمج به 

دار پری پور )فیض آباد( است. و مچن  یالمه سّید یلی حس   تع قةاهلل( 

زن ی پوری آن را به اردو ترگه نموده و نس ه ای از آن در کتاب انه اش 

 حمفوظ می باشد.

                                                             
 .221، ر ش 941: 98ذر عة ال (9)
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 صمصام قاطع و برق المع  .81

ناجیه در نه فائده که مؤلف آن را  فسلةرساله ا ست به زبان فارسی در تعی  

ن حیدر پادشاه َأوْده به رشته حتر ر درآورده و به نات در یهد حکومت غازی الد 

او معنون ساخته است. مؤلف در تضاییف ا ن رساله به رّد ا وال برخی یلامی 

 اهز سنّت وون مولوی ی د العلی سهالوی و ی د العز ز دهلوی نیز می پردازد. 

مد از سلطان املطابع به اهتامت مرزا حم طعن الرماح حاشیةاثر مذکور در 

 مهدی یلی خان در لکهنو به واپ رسیده است.

 الرضبة احلیدریة لکرس الشوکة العمریة .89

رشید الد ن خان  نوشتة الصولة الغضنفرّیة والشوکة العمرّیةا ن کتاب در رّد 

تألیف  البارقة الضیغمیةدر حقیقت رد ه ا ست بر  الصولةدهلوی می باشد. 

ی د العز ز دهلوی )ت حتفة اثنا عرشی  متعه و رد  دسباسة بحثسلطان العلامء 

ی د العز ز  شاهردانکه از  ( که به معرفی آن پرداخته شد. رشید الد ن خان9841

بود، کتاب مذکور را در دفاع از استادش نوشته است. در ابتداء یاّلمه  دهلوی

الشعلة الظفریة إلحراق ، الصولة الغضنفریةمفتی سیّد حمّمد  لی کنتوری در رّد 

را بنابر  الرضبة احلیدرّیةنوشت و آن هاه خود سلطان العلامء  شوکة العمرّیةال

 شیوةمصل تی به اسش شاهرد خو ش سیّد با ر شاه به معرض حتر ر درآورد. 
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را می  البارقة الضیغمیةنوشتار مؤلف در ا ن کتاب بد ن هنج است که اّول ی اره 

 می پردازد. و آن هاه به نقض ی ارتش الصولةآورد سپس ی اره 

و  9811جلد اّول ا ن کتاب از مط ع جممع العلوت در لکهنو به سال 

 جلد دوت از مط ع بستان مرتضوی لکهنو به واپ رسیده است.

 طعن الرماح .88

ا ن اثر ملّق  به فوائد حیدر ه و شامز دو مقصد و خامته می باشد. وی 

فدک و حد ث  دسباسة ا ن کتاب را در رّد ایرتاضاه ی د العز ز دهلوی

به آن متعّرض شده بود، به معرض تألیف  حتفة اثنا عرشی   رلاس که در

 آن را به پا ان برده است. 9842درآورده و در ماه گادی األولی به سال 

ا ن کتاب از سلطان املطابع در لکهنو به اهتامت مرزا حمّمد مهدی یلی 

 خان به واپ رسیده است.  

 العجالة النافعة .83

ا ست خمترص به زبان یربی در بیان اصول د ن که برای فرزند خو ش رساله 

 سید حمّمد با ر نوشته است. ا ن رساله در پنج مقصد نوشته شده است که ی اتند از:

 مقصد اّول: در توحید که حاوی سه ب ث می باشد. 

 مقصد دوت: در یدل و مشتمز است بر هفت ب ث.
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  مقصد سوت: در ن ّوه دارای شش مسئله.

ا ن مقصد در  و تکملة .مطل مقصد وهارت: در امامت شامز هفده 

 موضوع مطاین است که دارای سه فصز می باشد.

 مقصد پنجش: در معاد و در آخر دارای تن یه است.

نس ه  (9)به پا ان رسانده است. 9882مؤلف ا ن رساله را در سال 

و نس ه های د  ر  111/ 9متاز العلامء به شامره  دتاب انةای از آن در 

 ن  ة و (8)14و  18و  19راجه حممود آباد به شامره های  دتاب انةدر 

حة سّید مهدی  دتاب انة( در 9419یاّلمه سّید حممد تقی نقوی )ت  خصح 

یاّلمه آ ا بزرگ هترانی ا ن رساله  ر تةبه  (4))کراوی( ن هداری می شود.

 (1).استبه واپ رسیده 

                                                             
 .8912، ر ش 421احلج  کشف  (9)

 .919ـ  911راجه حممود آباد  دتاب انة فهرست نس ه های خّطی (8)

 .911ـ  911تار خ سلطان العلامء  (4)

 .9118، ر ش 884: 91 الذر عة (1)
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 (9)الفضائل احلیدریة .81

رد ه ا ست به زبان فارسی بر رشید الد ن خان دهلوی که لّی پاس ی 

به استفتائاه یاّلمه س  ان یلی خان، اوقد شی   را بر اوقد امری املؤمن  

 )یلیهش السالت( به نویی فضیلت داده است. 

با ر شاه مؤلف ا ن رساله را بنابر مصل تی به اسش شاهرد خو ش سّید 

. اما بعدها ا ن رساله به نات اصلی مؤلف؛  عنی سلطان العلامء (8)نوشته است

 .از مط ع فیض من ع حسینی اثنا یرشی در لکهنو منترش هشت

                                                             
برخی تألیفاه سلطان إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء خود بر  حاشیةآ ای یلی فاضلی در  (9)

 ل احلیدرّیةائضالف ن کتاب را اشت اها دو مرت ه معرفی نموده است. وی اّول العلامء را برشمرده و ا

معرفی می نام د و آن هاه به واپ سن ی آن نیز اشاره می کند. الذریعة و  کشف احلجبرا از 

را در آثار سلطان العلامء از  فضیلة عيّل علیه السالم علی الصحابةسپس رساله د  ری به نات 

إجازة سّید العلامء لعمدة )مریشی می افزا د، ر.ک:  آ ة اهلل دتاب انةفهرست نس ه های خّطی 

/ضمن أورا  الذه  ومل قاته( در حالی که رساله مذکور در حقیقت  111ـ  114: 9 العلامء

  نشناخته است.    است که مفهرس حمرتت کتاب انه مذکور آن راالفضائل احلیدریة مان 

 .8881، ر ش 118کشف احلج   (8)
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 هفوائد نصریی   .85

ه نّواب نصری الدولة حمّمد یلی خان در    ا ن رساله به نات پادشاه أَودْ 

 ده است.مقّدمه و سه باب و خامته به فارسی نوشته ش

ء و مقّدمه مشتمز است بر بیان فضائز و منا   سالل  یظات و وزرا

آراسته و به  )یلیهش السالت( اهز بیت الهار دقیانا ح یةکرات که به  امرای

  اند. یدل و انصاف پریاسته محی ةصفاه 

ضوابطی که پادشاهان و وزراء و حّکات را با ریا ا مسلوک در  :باب اّول

 فائ ةو  اّول مشتمز بر پنج ضابطه دةفائ آن دو فائده است. با د داشت و در

دوت در بیان شیوه و اصول های حکومت مأخوذ از نامه معروف امری املؤمن  

 )یلیه السالت( به نات مال  اشرت ن عی )ريض اهلل ینه( می باشد.

 فائ ةاست و  مشتمز بر پنج فائدهکه در بیان زکاه و مخس  :باب دوت

 مز احکات مخس می باشد دارای دو فصز است.پنجش که شا

و  اموال و سائر وجوه بّر و احسان خ تحب ةدر ذکر مصارف  :باب سوت

 .. و آن مشتمز است بر دو فائدهکّفاراه

ذکر جمملی از فضائز یلامء که به در بیان فضیلت یلش د ن و  :خامته

 .صالح و تقوی موصوف باشند
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و  9922العلامء )لکهنو( به شامره  متاز دتاب انةنس ه ای از آن در 

 د  ری در کتاب انه نارص ه موجود است.

 کشف الغطاء .86

از تألیفاه مری  اد یلی  منهج السدادتفسری  خق خةردّ ه ا ست بر 

مذکوره به  خق خة(. ماجرا از ا ن  رار است که وی در 9814نصریآبادی )ت 

ساحت مقّدس استاد خو ش یاّلمه سّید دلدار یلی نقوی نصریآبادی هتمت 

سلطان العلامء در می آ د و  خطالعةهای ناروا می بندد. از  ضاء ا ن کتاب به 

او در نامه ای وند بدو و د  ر دوستان و اح اب از ا ن کار شکا ت می کند و 

اثر مذکور ساخته به ا ن را در  مهةء سلطان العلام بعد از رد و بدل نامه ها که

 نقض کالت مری  اد یلی و به دفاع والد ماجدش سّید دلدار یلی می پردازد.

/ 1آ ة اهلل مریشی ) ش( به شامره  دتاب انة نس ه ای از ا ن اثر در

دار پری  تع قةراجه سّید ابو جعفر  دتاب انة ن  ةو  .موجود است (9) 1298

 پور )فیض آباد( نیز به نظر ا ن ناویز رسیده است.   

                                                             
 .812: 92 مریشی آ ة اهللدتاب انة فهرست نس ه های خطی  (9)
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 گوهر شاهوار .87

رساله ا ست استدقلی پریامون ا نکه آ ا  رآن افضز است  ا اهز بیت 

ن وی )یلیهش السالت(. مؤلف ا ن رساله را در جواب سؤال پادشاه أَوده 

 سلطان نصری الد ن حیدر ن اشته است.

آ ة اهلل مریشی ) ش( به شامره  دتاب انةه در نس ه ای وند از ا ن رسال

و در کتاب انه نارص ه )لکهنو( ضمن جممویه ای  (8)1/ 8914و  (9)91142

( و در 9494به خّط یاّلمه سّید حممد ابو احلسن رضوی کشمریی )ت 

دتاب انة و در  (4)994یاّلمه زن ی پوری )زن ی پور( به شامره  دتاب انة

یلی نقوی )لکهنو( ضمن کشکول زبدة العلامء سّید  یاّلمه سّید دلدار یلی

 ( موجود می باشند.9499نقی )ت 

 

                                                             
 .41: 81 مریشی آ ة اهلل دتاب انة فهرست نس ه های خطی (9)

 .912: 1مان  (8)

 .818ر پو یزن فهرست نس ه های خطی کتاب انه های  (4)



 

 

 

 

 

 ثمرة اخلالفة هدربار

از ینوان اثر حارض به خوبی می توان به موضوع آن پی برد. در وا ع  ا ن 

 می پردازد.  حاد ة دسبلنوشتار خمترص، به بررسی و کنکاش یوامز و اس اب 

 ا ن اثر می نو سد: دسباسة برادر کهرت مؤلف یاّلمه سیّد العلامء سیّد حس  نقوی

أن تکت  بالنور یلی رسالة ثمرة اخلالفة، وهي رسالة ظر فة، حیمّج »

 .(9)«صف اه خدود احلور

 یاّلمه سّید ایجاز حس  کنتوری می هو د: 

احلس  یىل  ثمرة اخلالفة  ي جواب استفتاء  ي أنه ق  ث ت شهادة»

سلطان  للموَل األیظش والفقیه األف ش ،ةأصول مذه  أهز السنّ 

وألال  جودهأدات اهلل تعاَل و دد حممّ العلامء واملجتهد ن موقنا السیّ 

 .(8)«ب قائه رشف الزمان وسعوده

                                                             
 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 191: 9إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء  (9)

 .249، ر ش 912کشف احلج   (8)
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 یاّلمه یظیش آبادی  ادآور می شود:

ثمرة اخلالفة که تصنیفی لطیف و تألیفی منیف است، مشتمز  سوالة»

بر آنکه س   نوبت شهاده حرضه امات حس  یلیه السالت بنای 

سنّیه  ز د هش از خو و ة خالفت غاص ان است و بنابر اصول 

ا شانست. إلی اآلن کتابی در ن م  ث به ا ن خوبی و لطافت خلفای 

 .(9)«از تصانیف احدی از یلامی ایالت  افته نشد

 یاّل آ ا بزرگ هترانی می آورد:

د دلدار یىل النقوي اللکنهوي د بن السیّ د حممّ للسیّ  ثمرة اخلالفة»

) احلمد هلل  :لهأوّ  .( فاريس مط وع9821واملتوىف ) (9911) املولود

 .یىل الطر قة القو مة املرضیة( لذي وفقنا قت اع السنة السنیة وو فناا

 ،ةالعامّ  نه ق  ث ت شهادة احلس  یلیه السالت یىل أصول فیه أّ بّ  

ـ ( 9811)ه املولوي حیدر یىل الفیض آبادي املتوىف بعد فکت   ي ردّ 

لصاح  ث اه اخلرافة إ«  کتابه املوسوت ب ـ ةیلامء أهز السنّ  وهو من

، الفیض آبادي هذا الکتاب وإزالة الغ  وملا کت  «.ثمرة اخلالفة

لوالده بتألیف کتابه  د املذکورد حممّ د با ر بن السیّ د حممّ انترص السیّ 

 .(8)« امنتشیید م ان اإل

                                                             
 (.ضمن ورثة األن یاء) 442ـ  441 تذکرة العلامء امل ّقق  (9)

 .12، ر ش 91: 1 الذر عة (8)
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 ح قةدر اصز ان یزه مؤلف در اجیاد ا ن اثر آنست که شاهردی از 

صد قی مت ّلص به  سالمة اهللشاهردان ی د العز ز یمری دهلوی به نات 

ـ که مصادف با روز گعه بود  9811ل در یاشورای سا (9)(9829کشفی )ت 

. اهروه دأب (8)ـ به یزاداری سّید الشهداء )یلیه السالت( اهتامت می ورزد

برخی یلامی اهز سنّت هندوستان بر م  هنج بوده و هست، ولی از 

شاهردان دهلوی که ساهلای سال در ضد یزاداری فعالّیت های هونان هون 

پیش هرفته بودند که پیشرت  ادآور شد ش، بسیار بعید بود که بر یزاداری سّید 

 الشهداء )یلیه السالت( ا دات نام ند. 

ء ـ که آن زمان جلوه افروز مسند مرجیعت شیعه در سلطان العلام

هندوستان بود ـ از نیت شوت صد قی آهاهی داشت. او خوب می دانست 

که ا ن ون  هامی که از سوی خصش برداشته شده است در حقیقت هدف 

آن سوای تألیف  لوب امراء و یوات شیعیان لکهنو ویز د  ری نیست، 

ـ که رد ه  (3)شکن همعرکةهش به ا ن نکته در  ونانکه یاّلمه مریزا امری یلی

                                                             
 .412، ر ش 121ـ  124: 2 نزهة اخلوالربرای اّلالع از رشح حال وی ر.ک:  (9)

 .8ور   معرکة اآلراءر.ک:  (8)

معرکه » ابز ذکر است که آ ای یلی فاضلی در مکاتی  سلطان العلامء بجای ینوان مذکور  (4)

خود، ا ن کتاب را به مفتی سّید حمّمد  لی کنتوری نس ت داده  حاشیةض ط نموده و در « سکن
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استفتائی م نی . بد ن جهت مؤلف (9)ـ اشاره می کند معرکة اآلراءا ست بر 

اصول و م انی  یئی ةبر ا نکه آ ا شهاده امات حس  )یلیه السالت( در 

مذه  اهز سنّت ثابت می شود  ا خری  نزد صد قی می فرستد، اما پاسخ 

 او را هیچ هاه در افت نمی کند. 

وون او از جواب احرتاز می نام د، آن هاه مستفتی استفتائی مذکور 

را به رسآمد یلامی حنفیه لکهنو ارسال می نام د و خواستار پاسخ می 

                                                                                                                                               

/ ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. حمّقمج  9184: 4است، ر.ک: )مکاتی  سلطان العلامء 

یاّلمه سّید ایجاز حس   ا برادرش مری حامد حس   حاشیةموصوف ا ن حرف خو ش را با 

تند می سازد که بر  کی از نس ه های ا ن اجازه مس إجازة سّید العلامء لعمدة العلامءلکهنوی بر 

مذکوره آن حاشیه را هش ضمن ا ن اجازه آورده است. ر.ک:   ةن  افته می شود، ونانکه از 

/ ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. اما اّوقً آنکه حمّشی  124: 9 إجازة سّید العلامء لعمدة العلامء)

نانکه از نس ه خطی آن واضح است. و ثانیًا ض ط نموده است و« شکن خعسدة»به لور واضح 

وی بعد از شمردن تألیفاه پدر خو ش فقط بر م  ینوان خط می زند که به خوبی دقلت دارد 

سه نس ه در دست  همعرکة شکنبر ا نکه وی ا ن کتاب را از تألیفاه پدر خو ش نمی داند. از 

دانش اه پنجاب  دتاب انةد  ر در  ةن  است. نس ه ای از آن در کتاب انه نارص ه )لکهنو( و 

اهلل مریشی ) ش( حمفوظ می باشد. و مؤلف آن مریزا امری  آ ة دتاب انة)قهور( و سوم  نس ه در 

مریزا حممد کامز دهلوی کشمریی است ونانکه خود  نزهة اثنا عرشی یلی دهلوی شاهرد صاح  

 .مؤلف در مفتح کتاب بر ا ن نکته ترص ح می کند

 .8ور   ،شکن خعسدةر.ک:  (9)
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بزرگ اهز سنّت در آن د ار، ش فتا که  هردد. با وجود حضور یلامی

کسی د  ر متصّدی پاسخ  (9)(9811جز مفتی ظهور اهلل فرن ی حمّلی )ت 

نمی هردد و مؤلف از او جوابی هنا ت خمترص در افت می نام د. سپس 

مؤلف در نقض مان پاسخ اثر حارض را به معرض حتر ر می آورد که در 

آن را به پا ان  9811به سال و ت واشت روز شن ه آخر ربیع األّول 

 رسانده است. 

 حارض در سه ب ش تنظیش هرد ده است که ی ارتند از: سوالةاز ا ن رو 

 : استفتاء مؤلف به یلامی اهز سنّت.بخش اّول

 : جواب اسفتائی مذکور به  لش مفتی ظهور اهلل فرن ی حمّلی.بخش دوم

 فرن ی حمّلی.  : جواب اجلواب در نقض پاسخ مفتی ظهور اهلل بخش سوم

                                                             
وشش به جهان هشود و نزد پدر و یموی خود ماّل  9921مفتی ظهور اهلل فرزند ماّل ولی در سال  (9)

حسن تکمیز حتصیز نمود. وی بیشرت به درس و تدر س می پرداخت و شاهردان ز ادی تربیت کرد. 

 92وفاه وی در تار خ از تألیفاه او حواشی و تعلیقاه بر برخی کتاهبای درسی بجا مانده است. 

اّتفا  افتاد. دولت شیعی َأَوْده او را به منص   ضاوه برای ریا ای اهز  9811ربیع األّول به سال 

سنّت منصوب کرده بود و او تا دت مرگ بر ا ن یهده با ی ماند. ا ن نکته به لرف یدالت و نصفت 

ی در  لمرو خود  ضاتی را منصوب پادشاهان شیعه أوده به خوبی دقلت می کند که برای هر فر ه ا

کرده بودند تا بتوانند از د دهاه فقه خودشان حّز  ضا ا نام ند. برای اّلالع بیشرت از رشح حال وی، 

 . 21ـ  21یلامی فرن ی حمز  تذدسةو  188، ر ش 111: 2نزهة اخلوالر ر.ک: 
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يف شهادة  بصارة العنیبعد از مّدتی مؤلف جواب د  ری به ینوان 

به استفتائی خو ش در افت می نام د، ونانکه لّی نامه ای به یاّلمه  احلسنی

 ( می نو سد:9811مفتی سّید حمّمد  لی کنتوری )ت 

بعد اهدای سالت مسنون واصح باد،   ز از ا ن وند بار با مولوی »

َبداونی رسش مال اه و تعارفاه حاصز شده بود. به ظاهر  اهللسالمة 

 سوالةباز راه مکر و خد عه ظاهرداری و اخال  بسیار می کرد، اّتفا ًا 

که متضّمن بیان یدت ث وه شهاده جناب خامس آل ی ا  ثمرة اخلالفة

اهز سنّت بوده، نوشته  خو و ة( بنابر اصول یلیه الت یة والثناء)

روز مولوی مذکور اظهار نموده که از شاهجهان آباد  بودت، بعد وند

. مظنون ونان شد که خودش نوشته منسوب (9)جواب آن رساله آمده

 (8)«.به شاهجهان آباد نمود

فا د اسش مؤلف بوده، از ا ن رو برای سلطان  بصارة العنیوونکه 

ند را به فرز آنالعلامء واضح ن شته که جمی  کیست  ولی او ا ن دفعه پاسخ 

 تشیید مباين اإلیامن وتزییفارشد خو ش یاّلمه سّید حمّمد با ر سپرد و او 

 را در رّد آن نوشت. أهل العدوان أصول

                                                             
 ء می باشد؛ ز را که صاح استفتائی سلطان العلام« رساله»و از  بصارة العنی« جواب»مراد از  (9)

 .ثمرة اخلالفةفقط به استفتائی مذکور متعّرض شده است نه به متات  بصارة العنی

 )ضمن أورا  الذه  ومل قاته(. 14، ر ش 9111: 4نامه های سلطان العلامء  (8)
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ا ن گایت را مفتضح  تشیید مباين اإلیامنهن امی که کتاب رش ف 

آن هوشزد هر خاص و یات شد، آن و ت حیدر یلی فیض  شهسةساخت و 

را به  الغنی عن بصارة العنی يف شهادة احلسنیإزالة آبادی به پا خواست و 

. آن هاه برای م ی ن اشت تشیید مباين اإلیامنهامن نا ص خود در پاسخ 

 خق خةدر اصز تألیف او بوده است ونانکه او در  بصارة العنیواضح شد که 

 (9)بر ا ن نکته ترص ح می کند. إزالة الغنی

را فرصت نداد که  نتشیید مباين اإلیامحیف که مرض و مرگ صاح  

بدرود حیاه  9821شود. وی در م  اثنا در سال  إزالة الغنیمتعّرض 

( که 9411هفت. اّما درود باد بر یاّلمه جماهد مری حامد حس  لکهنوی )ت 

 يف ردّ  فحام أهل املنیإاو باز رو به روی فیض آبادی ا ستاد و در پاسخ او 

   (8)نوشت. إزالة الغنی

 استفاده نسخه های مورد

در آن  9119متاز العلامء )لکهنو( که به شامره  دتاب انة ن  ة .1

ن هداری می شود. بر ن ست  برگ مهر متاز العلامء یاّلمه سّید 

                                                             
 : 9 إزالة الغ  (9)

 .49: 8تکملة نجوت السامء  (8)
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حمّمد تقی نقوی و اشعاری وند مراه  اد داشتی به  لش ا شان 

خر داری ا ن نس ه که آن را از تفضز حس  به  یمت ده  دسباسة

آنه خر داری نموده است، به نظر می آ د. ا ن نس ه به خّط 

برگ می باشد.  ا ن نس ه را با  41سطر و  94نستعلیمج دارای 

 می آور ش. « ا»رمز 

 کی از کتاب انه های ش صی هندوستان که تصو ر آن در  ن  ة  .2

ری ن هداری می شود. ا ن نس ه به خّط نسخ مرکز إحیاء آثار بّر صغ

اورا  می باشد. تار خ کتابت آن  11سطر و  98و نستعلیمج دارای 

  اد کرده ا ش.« ب»ذکر نشده است. ا ن نس ه را با رمز 

نس ه د  ری از  کی از کتاب انه های ش صی هندوستان که   .3

به تصو ر آن در مرکز إحیاء آثار بّرصغری حمفوظ است. ا ن نس ه 

ور  می باشد. نس ه از آخر  91سطر و  91خّط نستعلیمج و دارای 

  آورده ا ش.    « ه»نا ص و آسی  د ده است. ا ن نس ه را با رمز 

دار پری پور فیض آباد. ا ن  تع قةراجه سّید جعفر  دتاب انة ن  ة .4

اورا  می  12سطر و  94نس ه نیز به خّط نسخ و نستعلیمج دارای 

متیز و واضح است، ال ّته در آن    جا ی اره باشد. نس ه بسیار 
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راجه  خهس دتاب انةلوقنی تکرار شده است. تار خ کتابت ندارد. 

 ذکر کرد ش.« ج»بر آن مشهود است. ا ن نس ه را با رمز 

واپ سن ی که به تص یح یاّلمه سّید ایجاز حس  موسوی  ن  ة .5

اهتامت در مط ع ارشف األخ ار به  9824کنتوری در شع ان سال 

سّید واجد یلی واپ شده است. مهمرت ن و ژهی ا ن نس ه آنست 

یامل فرزانه و  ش ةمؤلف می باشد و تص یح ن  ة که منقول از 

دانشمند هرانقدر آ ای کنتوری، ولی به جهت تساهز کات  در ا ن 

نس ه نیز اغالط راه  افته که مصّ ح در آخر رساله لّی جدولی ا ن 

ه است، لیکن باز هش اشت اهاتی اندک در اغالط را تص یح نمود

 متن هاهی  افته می شود. 

تص یح خود را در آخر ساله ا ن ونه  ادآور  شیوة یاّلمه کنتوری

فقری کثری التقصری ایجاز حس  أصلح اهلل شأنه وصانه »شده است: 

حةیام شأنه هو د که: ا ن رساله از اصز  ف جناب مصنّ ن  ة خصح 

ظّله إلی  وت القیات( ص یح ساختش. و اکثر ی اراه  مقامت )أدات اهلل 

منقوله را با اصول کت  منقول ینها مقابله نمودت و نشان هر ی اره 

را بر حاشیه نوشتش. و هر ی ارتی که با اصز کتاب منقول ینه مقابله 

هش نوشتش و در دوائر هندسه های که باقی « ص»شده بر آن نشان 
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آن ور ی هست که در آن ی اره  خط یرضی مر وت است، مراد از

منقوله مسطور است و ز ر خط یرضی هندسه های کّز آن کتاب 

 «.منقول ینه نوشته است

 شیوة حتقیق

واپ سن ی مذکور  ن  ةمتن حارض از وهار نس ه های خطی و 

واپی حامز آهنا  ن  ةارائه داده شده است. به خالر خصوصیت های که 

 رار هرفت. از و ژهی های آن می توان منقول از « اصز»بود،  در روش ما 

مصنّف بودن، مصّ ح بودن به دست یامل فرزانه یاّلمه سّید ایجاز  ن  ة

حس  کنتوری و به واپ رسیدن در حیاه مؤلف، شمرد. اثر حارض برای 

 .امل نور مراحز ز ر را پیموده استرسیدن دوباره به ی

مقابله ب  هر پنج نس ه و ض ط اختالفاه آهنا در هامش، ال ته از  (9

هیچ هاه ایراض ننموده ا ش تا ا نکه به غلط بودن متن ـ که به « اصز»

 ق  از تساهز کات  است و بسیار اندک ـ المئنان پیدا نکرد ش. و 

آنچه که غلط واضح بوده وه از حلاظ معنوی و وه از نظر امالئی آن 

 نکرده ا ش.را ث ت 

ی اراتی که از منابع  خقاب ةاست راج آ اه کر مه و احاد ث رش فه و  (8

خمتلف در متن ذکر شده است با اصول و ض ط آدرس آهنا. و 
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اختالفاه نصوص منقوله با اصول، را نیز در هامش ذکر کرده ا ش که 

مذکور شده است. مچن  ی اراتی  ا کلامتی که در « ت»با رمز 

از منابع آهنا می  اف ودة ب   اّلب  رار هرفته استنصوص منقوله 

اشاره شده است. و اهر از ا نجان  در « ت»باشد که آن نیز با رمز 

نّص مؤلف ویزی افزوده شده آن هش در ب   اّلب  رار هرفته که 

 بسیار اندک می باشد.

در موارد اندک تغیری رسش اخلّط توّسط ما انجات هرفت که ال ته  ابز  (4

 ا نیست.ایتن

در وند مورد حاشیه های یاّلمه کنتوری هش مذکور ساختیش و در آخر  (1

 رار دارد. و    جا حاشیه خود مصنّف هش  افته  (9)«98»آهنا شامره 

 از د  ر حاشیه ها متاز است.« منه مّد ظله العايل»می شود که به گله 

ّمد و آل ا مید که ا ن کوشش ناویز در درهاه خداوند ت ارک و تعالی و حم

   ول تلّقی شود، إن شاء اهلل. دی ةحمّمد )صلواه اهلل یلیهش أگع ( به 

                                                             
« 98»در آخرهای حاشیه از  د ش اقّ ات رائج است. در حقیقت شامره « 98»ض ط شامره در ش ه  اره  (9)

که شامره مذکور یدد آن به حساب ابجد می باشد. و ا ن روش نویًا به خالر واضح « احلد»رمز ست از کلمه 

 احلد ث(.)ضمن رسائز  ي درا ة  111: 8ة اجلوهرة العز زساختن آخر حاشیه به کار می بردند. ر.ک: 
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

قنا یلی الطر قة ووفّ  ، اع السنّة السنّیةتّ قنا قوفّ  ياحلمد هلل الذ

مج کلش الرشك وبدع ن حَمَ والصالة یلی مَ  ،(9)رضیةملا القو مة

 .ةداة الرب ّ ویلی آله وخلفائه الراشد ن ه   ،ةاجلاهلیّ 

 ،ا بعدمّ ا

ایالت هدا ت مرفوع  که ایالت غوا ت مرفوع وـ در ا ن جزو زمان 

ت و ایّزه ارباب خلّ  اص اب سنّت و گایت و اج  ةبعضی از  ـ است

و به وصف گیز  ،ه ذهن و سالمت ل ع معروفحدّ ه ب ـ که (8)برایت

                                                             
 .«الرضیة»ب ـ ه ـ ج:  (9)

 فضیلت.: برایت (8)

 [مؤلف  همقدهم]
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به  (8)و استیناس (9)به س   الف ـ سن اخال  موصوف اندیرفان و ح  

در وقی یرته  ـ یلی ما  د سلفـ د ئاخالص زا ،ا ن د ار سفلة حرضاه

 حرضه ت احلرات به روا ت مقتز س طحمرّ   رشةهش رسانیده در ه الهار ب

  .در جمالس ویظ  یات و ا دات می فرمودندات نسّید اق

نظر  ،(1)ههرد د (1) ئیا ن حز ن ک (4)امخص  ارعهرهاه ا ن حد ث غر   

 واید  برت کیشی ملتمس شد که وون بنابه مز د خری اند شی و فرط حم ّ 

مج نمی ثابت و حمقّ  خری الربّ ة یه شهاده س ط حرضهنّ اصول س  و یه سنّ

با ضوابط اسالف  تهلذا جساره بر ذکر ون  روا اه فرمودن خمالف ؛شود

صال اتّ  (1)و بسا که ون  روا اه به س   .رشاده انصاف خود نمودن است

وماه زیض خلفای راشد ن و مصّد  مغج بمهیّ  هدّ ع  یلز م   ةسلسل

 . ع  می هرددتشیّ حرضاه م  

                                                             
 خوهر شدن و دوستی.: الف (9)

 انس و الفت هرفتن. :استیناس (8)

 سوراخ هوش.: صامخ (4)

 اندوه  . :کئی  (1)

 .«هرد د»ب ـ ه ـ ج:  (1)

  ندارد.« به س  » ا: (1)
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کالت اضعف اقنات ن  ااز  (8)ار جملسدر ا ن هن ات بعض حّض  (9)و

استعجاب فرموده ارصار آن صد مج جلیز بر اث اه شهاده آن خری سلیز 

غراب تلالس ق جرت رفعاً  .بیان نمودند یلیه السالت براهیش اخللیزإساللة من 

خدمت ه شاهد ا ن مقال را به ل اس استفتاء آراسته و ب (4)لالستعجاب و دفعاً 

لکن صد مج موصوف  ،ن خواستهبا یظمت شان فرستاده حتر ر فتوی بر آ

و ان یشة انجساس خقاک به ا ت اف و به پاس ح ظ صاف انصاف اتّ نظر به 

ص و  ناخوس صحابة دباس و محای  محائی اولف ب سرواس، دشح سا خطو 

ص داشت  . چون از ین  اسف واصل از حتسیس جواب    ان سا از ای  وادص ُخ و 

ه ق خ  دیگس حرضا  خسول یأس د  ی حاصل ش ، اوت تائی خذدوس سا ب

 داشته قواهان جواب با صواب رسدی م.

ة  (4)یقس داس نوب  ین اوت تاء به خلحظة خسد  دائسة   ال  و حموس ُدس 

س اف    نبال ، لطب سحائی للاء، جوزهس وامئی افتا، خ تی ا ظ  و خ س 

                                                             
 ج: ندارد. (9)

 ا: ندارد. (8)

 .ندارد «و دفعًا لالستعجاب» ا ـ س: (4)

 .98:  عنی مفتی ظهور اهلل صاح . (1)
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 (9)وون ؛ت ر ش ا شان سطری وند در مقات جواب تراو دو از  لش د ّ  .رسید

بنابر آن تن یهًا  ،ه بودخمالف اصول مسّلمه و منا ض  واید مقررّ  آن جواب

 أیز اخلطیمت ًا ألذهان املناظر ن به حتر ر جواب اجلواب وذش یتللناظر ن و

 .(4)الس یز يهیدهو و احلمّج  اهلل حیمّج  و .الصواب پرداختش (8)ین

 

                                                             
 ا: ندراد. (9)

 .«من»ج:  (8)

 ندارد. «الس یز يهیدهو و احلمّج  واهلل حیمّج » ه: (4)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)عبارت استفتاء

 

                                                             
 ندارد. «ی اره استفتاء» ه: (9)

 



 



 

 

 

 

 

 (9)بسم اهلل الرمحن الرحیم

 حس امات در ا ن که شهاده حرضه  اجلامیة ما  ول یلامء السنّة و

 بنابر اصول مذه  ا شان ثابت است  ا نه   یلیه السالت

 خو و ةوه بنابر اصول  ؛ث وه آن بیان شود هولی وجصوره ا   (8)در

ث وه  (4)ز را که لر مج ؛ت انکار ندارد ابلیّ   ز د بن معاو ها شان خالفت 

ولو کان  ،ا بیعت اهز حّز و یقد است خالفت بنابر ترص ح یلامی ا شان 

  ا  هر و استیال است.  (1)، وسابمج است قحمج را ة ا است الف خلیف ،واحداً 

 : املقاصد ال شارح 

بیعة أهز احلّز والعقد من العلامء  :أحدها:اإلمامة بطر وتنعقد »

حضورهش من غری اشرتاط یددٍ  رّس یوالرؤساء ووجوه الناس الذ ن  ت

                                                             
 (.ه)از افزوده  (9)

 .«در و»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (8)

 ه: ندارد. (4)

 ب: ندارد. (1)
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بز لو تعّلمج احلّز والعقد بواحد مطاع  ،فا  من  ي سائر ال الدوق اتّ 

 .عتهیکفت ب

وجعله األمر شوری بمنزلة  هاست الف اإلمات ویهد :والثان

 :أن  ال یلإ «اقست الف

لإلمامة من  یفمذا ماه اإلمات وتصدّ  ،القهر واقستیالء :والثالث» 

 ستجمع رشائطها من غری بیعة واست الف و هر الناس بشوکته 

 .(8)«کان فاسقًا أو جاهاًل یلی األظهر (9)نوکذا إ ،انعقده اخلالفة له

ثالثه  ةوجول از ا ن اوّ  وجةو شارح آن در تفصیز  مواقفوصاح  

 :ون  آورده

ن ذلك احلصول أفایلش  ،وإذا ث ت حصول اإلمامة باقختیار وال یعة»

أي ـ إذ مل  قش یلیه  ؛ق  فتقر إلی اإلگاع من گیع أهز احلّز والعقد

ثنان من بز الواحد واق ،دلیز من العقز أو السمع ـ یلی هذا اقفتقار

 اع اإلمات یلی اتّ  کاٍف  ي ث وه اإلمامة ووجوب والعقد أهز احلّز 

وذلك لعلمنا أن الص ابة مع صالبتهش  ي الد ن وشّدة  ،أهز اإلسالت

اکتفوا  ي یقد اإلمامة  ـ کام هو حّقهاـ حمافظتهش یلی أمور الرشع 

ویقد ی د  ،  بکرثن  کعقد یمر ألبذلك املذکور من الواحد واق

                                                             
 .«إذا»ت:  (9)

 .828: 8رشح املقاصد  (8)
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ن  ي املد نة ومل  شرتلوا  ي یقدها اجتامع مَ  ،الرمحن بن یوف لعثامنَ 

ة من یلامء أمصار اإلسالت ین إگاع األمّ  فضالً  ،من أهز احلّز والعقد

ـ ویلیه  هذا کام مضی ومل  نکر یلیهش أحدٌ  .وجمتهدي گیع أ طارها

طوه األیصار انثن   ي یقد اإلمامة بالواحد واق ـ أي یلی اقکتفاء

  .(9)«بعدهش إلی و تنا هذا

مذکوره   ل ة (8)به لر   ز د بن معاو هر ظاهر است که خالفت و پ  

 .و ا ن مز تی است که برای خلفای ثالثه حاصز ن وده .ثابت است

ت دلیز بر حقیّ  ّل دو منع از خلع او ا  ز دبا  ی د اهلل بن یمرو بیعت 

ّدس او به مرت ه ا ست که قن و ورع و تأز را که جاللت ش ؛خالفت او است

 :نوشته استیعابصاح  

 .(4)«ابن یمرأورع من  ما رأ ت   :میمون بن مهران ال »

س جناب ا شان ا نکه به س   فرط احتیاط ع و تقدّ و کافی است در تورّ  

 عنی حرضه یلی ابن ابی لال  یلیه  ؛وهارت ق ی ةع از بیعت و وفور تورّ 

                                                             
 .414ـ  418: 2رشح املوا ف  (9)

 .«لر مج»ا ـ ج:  (8)

 (. 9198ر ش: )ذ ز ترگة ی د اهلل بن یمر،  119: 4اقستیعاب  (4)
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لی  خالر و صمیش فؤاد بیعت معاو ه  هو ب .السالت انکار و ایراض فرمودند

  .ط خالفت به یمز آوردندئمج رشارا از جهت حتقّ  بن ابی سفیان

 :االستیعاب ال  ي 

ق  ابن یمر  فقال: کان اً یلیّ ع    ا ومل معاو ةع  با ابن یمرما بال  :نافع یز ل»

 .(8)«یلیه (9)حتی اجتمع معاو ةع  ومل   ا ،وق منعها من گایة ة، ي فر   داً  ي عط

کردند جناب ا شان اظهار مالل و   ز دو هرهاه اهز مد نه خلع بیعت 

  :آورده مسلشو  ب اریاز  جامع األصولونانچه در  ،انکار و ویید فرمودند

 ز د املد نة  ا خلع أهز  ملّ  : ال ريض اهلل ینهام[ ابن یمر]مولی  (4)نافع»

 صىّل  رسول اهلل و ال: سمعت   ،ه وولدهمَ َش َح  ابن یمرگع  ،بن معاو ة

نَص : اهلل یلیه وسلش  قول عنا ا  د با َ وإنّ  ، وت القیامة لواءٌ  غادرٍ  لکّز    

ع  َ  اأیظش من أن     راً غد ق أیلش وإّن  ،هذا الرجز یىل بیع اهلل ورسوله

منکش  وإن ق أیلش أحداً  ،نص  له القتالیع اهلل ورسوله ثش    یىل بَ  رجٌز 

 .(1)«وبینهز بیني یَص  کانت الفَ إّق  ، ي هذا األمر (1)وق تابع ،عهلَ َخ 

                                                             
 .«اجتمعوا»ت:  (9)

 (.8141ر ش:  )ذ ز ترگة معاو ة بن أ  سفیان،9192: 4اقستیعاب  (8)

 ب ـ ه ـ ج: ندارد. (4)

 «.با ع»ت:  (1)

 .8114، ح 22:  1 جامع األصول (1)
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ی که در حد ث ن وّ ـ خلفای اثنا یرش  مج ةرا از   ز د ابن حجر یسقالنی (9)و

حمارب  خلفاء  مج ةهر که با  ز د حماربه کند از  پس قبدّ  .(8)شمرده ند ـمنصوص ا

   :ه فرمودهخارجیّ  تسمجة فسلةدر  ملل ونحلدر  شهرستانیمه و یاّل  .بوده باشد

ى سمّ فقت اجلامیة یلیه    من خرج یلی اإلمات احلمّج الذي اتّ  کّز »

ة الراشد ن أو سواء کان اخلروج  ي أّ ات الص ابة یىل األئمّ  ،خارجّیاً 

 .(4)«زمان ة  ي کّز واألئمّ  ،کان بعدهش یىل التابع  هلش بمحسان

ةکه از ایاظش  ـ الیغزّ و  روا ت ماجرای شهاده  است ـت اهز سنّ ائو 

 هفته:دانسته و هام السالت را حرات یحسن  یل

 ما ةوحکا  ،احلس  و (1)احلسنمقتز  رت یىل الوایظ وغریه روا ة  حی  »

بغض  (1)إلیج ه هییّ فمنّ  ؛ب  الص ابة من التشاجر والت اصش (1)جرى

 .(2)«الص ابة والطعن فیهش

                                                             
 ج: ندارد. (9)

 از م  اثر. 912و  912ر.ک: ص  (8)

 .911امللز والن ز  (4)

 نیامده است.« احلسن» الصوایمج امل ر ةدر  (1)

 .«حکا اته وما جری: »در الصوایمج امل ر ة بد ن صوره ض ط شده (1)

 ض ط شده است. «یلی»در الصوایمج امل ر ة  (1)

 .884ر.ک: الصوایمج امل ر ة  (2)
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ن بر زبان اهز تسنّ که احیاناً ـ پس الال  شهاده در ما ن ن فیه 

ه بوده ا تور ه و تقیّ   ماشاةغال ًا که حممول بر مساحمه و  ـ شودجاری می 

 .شان به خالر نمی رسد خو و ةبنابر اصول  (9) وجهی وجیهاّق  و .باشد

 نبیان آن منو ، بهن به آن شودطّ کیای یلامی شان متفذو اهر احدی از ا

  بّینوا ت ْؤجروا ،سازد

 

                                                             
 است. افتاده (ا) از« جاری می شود ... وجهی وجیه» فقسة (9)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)جواب استفتاء

 

                                                             
 ندارد. «جواب استفتاء» ه: (9)

 



 



 

 

 

 

 

 (9)بسم اهلل الرمحن الرحیم

اهز سنّت و گایت به حتقیمج  خعتربةکت   از معاو ه ز د ابن امامت 

 .ز را که یدالت و اجتهاد در امامت رشط است ؛نمی رسد

 :املقاصد ال شارح 

 ،شجایاً  ،جمتهداً  ،ذکراً  ،حّراً  ،یدقً  ،سلامً م   ،و شرتط أن  کون مکّلفا»

 .(8)«نالقاً  ،بصریاً  ،سمیعاً  ،ذا رأي وکفا ة

و  .رشط یدت یصیان در امامت مستن ط می هردد صواعق حمرقهو از 

  .ن ود  ز دظاهر است که وجود یدالت و اجتهاد و یدت یصیان در 

 :الصواعق املحرقة ي 

بأهز املد نة ما فعز مع رشبه اخلمر وإتیانه   ز دوملا فعز  :الذه ي ال »

 .(4)«واحد ومل   ارك اهلل  ي یمره یلیه الناس وخرج یلیه غری   اشتدّ  ،املنکراه

                                                             
 (.ه)از افزوده  (9)

 .829: 8رشح املقاصد  (8)

 .889الصوایمج امل ر ة  (4)
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بلکه ش هه در اسالت او یلامی اهز سنّت کرده اند و اختالف نمودند در 

 .کفر و اسالت او

 :الصواعق املحرقة ي 

 .(9)«رئفهو فاسمج رش ر سکری جا ،نه مسلشأویلی القول ب»

 :(8)وأ ضًا فیها

 الن ّي  سمعت   : ال ،(4)أ  الدرداء ي مسنده ین  ان الرووأخرج »

 ،ةتي رجز من بني أمیّ أّول من   ّدل سنّ  :ی اهلل یلیه وسلش  قولصلّ 

 .(1)« قال له  ز د

 ـ است و گایت جمتهد ن اهز سنّت ءگله یلام که منـ  امحد بن حن زو 

 مندرج و شارح صواعق حمرقهونانچه در  ،لعن  ز د است جواز  ائز به

 هفته:  ـ است ف اوکه مصنَّـ  رشح عقائد نسفیدر  مقاصد

ريض اهلل تعالی ینه واست شاره  احلس بقتز   ز درضا  نّ أواحلمّج »

 تا تواتر معناه وإن کانت مّ لیه السالی الن يأهز بیت  ةهانإبذلك و

                                                             
 مان. (9)

 به ینوان بر می هردد. ظاهراً « ها»ضمری  (8)

 .«أ  ذر»ت:  (4)

 .889الصوایمج امل ر ة  (1)
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لعنة اهلل یلیه  ،ف  ي شأنه بز  ي إ امنهفن ن ق نتو ّ  ،تفاصیله آحاداً 

 .(9)«ویلی أنصاره وأیوانه

ط مذکوره برای امامت از یدالت ئفاسمج  ا کافر شد و رشا  ز دپس هرهاه 

و شامر نمودن بعض  ز د را   و ونه امات خواهد بود ند،وغریه در آن  افته نشد

  .موج  مدح او نیست ـ که منصوص استـ  ءده امرازدوامج ة از 

 : فصل اخلطاب ي 

 .فیه ثالثة أ وال ،ثنا یرش أمریاً ا کون  :ی اهلل یلیه وسلش وله صلّ »

ی اهلل یلیه وسلش وبعد أص ابه إن هذا إشارة إلی ما بعده صلّ  :أحدها

ی اهلل یلیه فأخرب صلّ  ،حکش الص ابة مرت ط ب کمه ألنّ  ؛ريض اهلل ینهش

ة. ه إشارة إلی خلفاء بني أمیّ وکأنّ  ،كلوسلش ین الوق اه الوا عة بعد ذ

  .(8) إلخ« بز هو یلی معنی استقامة السلطنة ،ولیس هذا یلی لر مج املدح

در ا ن  .نیست ءنمود از گله حمارب  خلفا  ز دو هر که حماربه با 

یلیه السالت بر س یز  حس  (4)اماتبر جناب پاک  «شهید»صوره الال  

 .معنی شهاده (1)مجحقیقت است به جهت حتقّ 

                                                             
 .411 رشح العقائد النسفیة (9)

 .112ـ  112 فصز اخلطاب (8)

 ا: ندارد. (4)

 ا: ندارد. (1)
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 :اهلدایة ي  

 تله  وأ ،املعرکة وبه أثروالشهید من  تله املرشکون أو وجد  ي »

 .(9)«املسلمون ظلاًم ومل حی  بقتله د ة

 و احلسنحیرت یلی الوایظ وغریه روا ة  تز »: نوشته غزالیو آنچه 

  .از آن نفی شهاده جناب مدوح ثابت نمی شود ،إلخ« احلس 

 

                                                             
 اللکهنوي(. )ضمن رشح ی د احلي 911: 8رشح بدا ة امل تدي  اهلدا ة (9)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)اجلواب جواب

 

                                                             
 ندارد.« جواب اجلواب: »ه (9)

 



 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

ْم َمَقاِمي َوَتْذکرِِيي بِآَیاِت اهللِ﴿ َ َعَلْیکر  َفَعََل اهللِ  َیا َقْوِم إِْن َکاَن َکُبر

ْم  ْم َعَلْیکر کر ْن َأْمرر ْم ثرمَّ اَل َیکر َکاَءکر َ ْم َورشر وا َأْمَرکر ْلتر َفَأْْجِعر َتَوکَّ

ونِ  نْظِرر وا إََِلَّ َواَل تر ًة ثرمَّ اْقضر مَّ  (9)﴾غر

که حرضه  در می دهدام به صدای بلند ندای ا ن معنی نتَ ت ا   ّ دفتوای 

وده و به مضام  صد  آه  آن ت استفتاء نفرمپهی به ی ارمفتی توّج 

ار را در مضامر حتر ر  د ا مج ن قاخةبه کامل جرأه و جالده  .وانرسیده

به  (4)نظر فتوای که مرت ط (8)جواب به جوقن آورده اند و بدون امعان

شاهد  چهسةو  . رلاس فرموده اند ص حة  ز  ،مضامم  استفتاء نیست

ز شهود ففتوی جلوه افروز حم فقراه یا ینقر   در تضاییف نقوضا ن مدّ 

 .و انکشاف خواهد شد

                                                             
 .29 ونس سورة  (9)

 ا: ندارد. (8)

 ه: ندارد. (4)
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 قوله

اهز سنّت و گایت به حتقیمج نمی رسد؛  خعتربةاز کت   (1) ز د بن معاو هامامت 

و شرتط أن »: املقاصدز را که یدالت و اجتهاد در امامت رشط است.  ال شارح 

 کون مکّلفًا، مسلاًم، یدقً، حّرًا، ذکرًا، جمتهدًا، شجایًا، ذا رأي وکفا ة، سمیعًا، 

یصیان در امامت مستن ط می هردد.  (2)رشط یدت صواعق حمرقهو از «. بصریًا، نالقاً 

الصواعق يف ن ود.   ز دو ظاهر است که وجود یدالت و اجتهاد و یدت یصیان در 

بأهز املد نة ما فعز مع رشبه اخلمر وإتیانه   ز د: وملا فعز ذه يال ال »: املحرقة

 «.املنکراه، اشتّد یلیه الناس وخرج یلیه غری  واحد ومل   ارك اهلل  ي یمره

 أقول

 مدفوع است به وند وجه:

                                                             
 (.ه)و  (ب) (،ا)از افزوده « بن معاو ه» (9)

 است. ( افتادها)از « رشط یدت» فقسة (8)

خلیفه ساختن 

 را یزید معاویه
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ی خود ترص ح وتنصیص به ا ن معنی ئمستفتی در استفتاآنکه  :اّول

 .را خلیفه ساخته بود  ز دفرزند ارگند خود  معاو ه بن ابی سفیاننموده که 

نزد حرضه مفتی حمز ر  ه و ش   معاو هیدالت و اجتهاد  که و  ق  است

 .هش یدولکلّ  ، والص ابةوهو من أّجلة الص ابة  کیف .ن وده باشد

 :الصواعق املحرقةام  ي ی فل  ا الکربوأمّ  ،أّما الصغری فظاهرة

 ةکیزت أحدٍ  ة واجلامیة أنه جی  یلی کّز أگع یلیه أهز السنّ  ين الذأایلش »

 .(9)«ین الطعن فیهش والثناء یلیهش والکّف  ،گیع الص ابة بمث اه العدالة هلش

  .  ظاهر و باهرو اجتهادش از جنگ صفّ 

 :الصواعق ال  ي 

ريض اهلل  یيلّ ا وأمّ  ،واحد یلی اجتهاده وغا ة اجتهاده أنه کان له أجرٌ »

  .إلخ(8) «فکان له أجران ینه

امات بعد و وع صلح از حرضه  معاو ه بن ابی سفیانبلکه خالفت 

 :أ ضاً  الصواعقکام  ي  ،یلیه السالت نیز ثابت است حسن

.(4)«مات صد إو خلیفة حمّج  نه بعد ذلكأو ،من حینئذٍ  عاو ةث وه اخلالفة مل فاحلمّج »

                                                             
 .812 ر ة الصوایمج امل (9)

 .892 مان (8)

 .892 مان (4)
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ست بر اپس است الف او پرس خود را دلیز  الع و برهان سالع 

با وصف  معاو هو و ونه می تواند شد که .  ز دیدالت و اجتهاد پرسش 

ش صی را که فا د اوصاف  ،ص ابت و یدالت و اجتهاد و خالفت

  خلیفه هرداند ،ط مزبوره باشدئمذکوره و رشا

پس غال  که  ،ط خالفت و یلش مفتی به آنئا احتامل جهز او به رشاو امّ 

 .هر وند ما به آن راضی باشیش ،نزد جناب مفتی مرضی ن اشد

 ـ  ز دو منع او اهز مد نه را از خلع  ی د اهلل بن یمرو مچن  بیعت 

 ّل دا ـ منقول شده (9)جامع األصولو  استیعابفتاء از کتاب تونانچه در اس

را که خلیفه زاده ز  ؛ ز دط بودن ئبر جامع الرشا است  شواهددقئز و ابّ  

ع و احتیاط تورّ  ز توصف رشف ص ابت و یدالت و اجتهاد به ممذکور با 

و از ا نجا است که بنابر اشت اهی که ا شان را در حصول  .موصوف بودند

آن حرضه بیعت  (8)ایلیه السالت بوده ب امری املؤمن رشائط خالفت حرضه 

پس یقز یا ز هرهز باور نمی کند که ون  بزرهی حمتاط جلیز  .نفرمودند

 .بیعت کرده باشد  ز دط خالفت با ئبدون یلش و  ق  به حصول رشا القدر

                                                             
 از م  اثر. 918و  919ر.ک: ص (9)

 .«هب: »س (8)

عبد اهلل بن بیعت 

عمر به یزید و 

 دفاع از خالفتش
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نه یادله است بر و بیعت خلیفه زاده هر دو بیّ  معاو هپس است الف 

دلیز  باهر، اهر وه ا ن تهر دو دلیز ظاهر و حجّ  و. ز دت خالفت ص ّ 

پس  ،در ا ن هر دو شاهد نیست حرجو وون هنجا ش  .(8)یباشد نه ملّ  (9)ینّ ا

     است که ورا نزد مفتی هواهی ا شان مق ول نمی شودمقات حریه و تعجّ 

ة و ختصیص ذکر ا ن هر دو بزرگ در شهاده از جهت جاللت  در و  خاد 

غفری  ز را که گع کثری و جشّ  ؛حرص شهود (4)رفعت شأن ا شانست نه از باب

والعقد  ي  والتابع  هلش بمحسان املعدود ن من أهز احلّز ص اب أاز اییان 

 .ه رش   و به صمیش فؤاد راضی بوده اندقدر ا ن صفاألوان، ذلك العهد و

 در حقیقت  دح در اگاع مسلم  و  ز دپس  دح در خالفت 

زات بطالن تدر ا ن صوره ال ختطئه یظامی ص ابه و تابع  است. و

و لکن خوف اهندات سقف اگاع اهروه سهز است   ز دخالفت 

 فی را وه یالج یسق

 الً و مفّص  مضام  در استفتاء جممالً  مهةو یج  یجاب ا نست که ا ن 

اغضای ه غض برص وو لکن حرضه مفتی باملرّ  ،بیان پذ رفته است پریایة

                                                             
 دلیز اّنی مقابز دلیز ملّی می باشد. و آن پی بردن از معلول است به یّلت.  (9)

 دلیز ملّی یکس برهان اّنی می باشد. و آن استدقل از یّلت است به معلول. (8)

 .«بابت»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (4)

صحابه  رضایت

و تابعنی از 

 یزیدخالفت 
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ض نشدند و در جواب خود متعرّ  و اث اتاً  نظر از آن فرموده به جواب آن نفیاً 

  .تألیف  لوب شیعیان را مسلوک داشتند طسیقة

بنابر مذه  اهز سنّت به دلیز  یاس   ز دآنکه خالفت  :دوم  وج

را خلیفه و امات   ز دتفصیز ا ن اگال آنکه اهر  .(9)ی ثابت استئاستثنا

 .فاملقدت مثله بالٌز  يلاتوال .زمان از خلیفه و امات قزت آ د ندانند خلوّ 

پس معلوت است باقگاع که در آن زمان غری  ز د  ،ا بیان مالزمتامّ 

 :تاریخ اخللفاءففي  ،او منعقد ن شته (8)غریو اگاع بر احدی  ،د  ر ن ود ق ی ة

یلی  (1)اجتمعوا ثشّ  احلسنیند صلح  (4)معاو ةثش اجتمع الناس یلی »

 .(1)«ذلك تز   زبز     ،أمرٌ  س  ومل  نتظش لل ، ز دولده 

 و نّص  ،مثز خالفت پدرش  ز دو ا ن رص ح است در ث وه خالفت 

 .یلیه السالت امات حس است بر نفی امامت 

                                                             
 ا: ندارد. (9)

 «.سوای»: ا ـ ب ـ ه ـ ج (8)

 .«ثّش اجتمعوا یلیه»ت:  (4)

 ت: ندارد. (1)

 .89تار خ اخللفاء  (1)

 یزیدخالفت بودن 

از رضوریات 

 مذهب اهل سن ت
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حمتاج به شاهد و برهان  و یالوه بر آن ا ن معنی از غا ت ظهور و ییان

من ماه ومل  عرف إمات » :یلیها تفمج  امل ةفللن و ّ  ؛الن التايلطوأّما ب .نیست

 .(9)«جاهلیة زمانه ماه میتةً 

 : صحیح مسلمو ي 

 یمر ابن  أتاه  ،طیعابن م  واجتمعوا یىل  (8) ز د ابن معاو ةملا خلعوا  : ال ،نافعین »

]له  ، فقالوسادةً  الرمحن   ی د: الرحوا ألمطیعی د اهلل بن ، فقال (4)ريض اهلل ینه

                                                             
ا ن حد ث رش ف به تواتر معنوی رسیده و با الفاظ خمتلف در مصادر شیعه و سنی وارد شده  (9)

( از یلامی معروف اهز سنّت ا ن حد ث را با م  الفاظ در 218سعد الد ن تفتازانی )ت است. 

( 819نقز کرده است. امحد بن حن ز )ت  821: 8و رشح املقاصد  482رشح العقائد النسفیة 

)مسند أمحد « من ماه بغری إمات ماه میتة جاهلیة»را با ا ن الفاظ آورده است:  حد ث مذکور

( در کنز العاّمل 121و متقی هندی )ت   422: 91( در املعجش الک ری 411(. و لربانی )ت 11: 1

با مان الفاظ ابن حن ز می آورند. ابن ابی یاصش )ت 91214ر ش  11: 1و  111، ر ش 914: 9

 121)السنة « من ماه ولیس یلیه إمات ماه میتة جاهلیة»را ون  می آورد: ( ا ن حد ث 822

ا ن حد ث را  2421، ر ش 411: 94( نیز در املسند 412(. و ابی  علی موصلی )ت 9112ر ش 

ا ن ونه می  992: 9( در املستدرك 111با الفاظ مذکور ختر ج می نام د. حاکش نیشابوری )ت 

 «.مات گایة فمن موتته موتة جاهلیةمن ماه ولیس یلیه إ»آورد: 

 ( و )ت( افتاده است.هاز )« ابن معاو ة» فقسة (8)

 ت( افتاده است.از )« ريض اهلل ینه» (4)
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 ه منسمعت حد ثاً، ثكحدِّ ك أل  ، أتیت  جلَس ك ألَ : إن مل آت  (9) [ی د اهلل بن یمر

اهلل  وت القیامة  يلق ،من لایةٍ  صىل اهلل یلیه وسلش  قول: من خلع  داً  رسول اهلل

 .(8)«ةً اجلاهلیّ  ماه میتةً  ،ة له، ومن ماه ولیس  ي ینقه بیعةوق حجّ 

 :احلد د  أابن و ال 

 ؛ع د امللكلی ا ع ل بابه لیالً  احلجاجلر  یىل  (4)ی د اهلل بن یمر نّ إ»

صىل اهلل یلیه وآله  الن يألنه روى ین ؛ ماتإکیال   یت تلك اللیلة بال 

 . (1)«جاهلیة ةماه میت ،مات لهإمن ماه وق  :أنه  ال

 إلی غریها من الروا اه. 

به حریه ات که هرهاه خلیفه زاده را    ش  بی امات ماندن هوارا ن وده حرضه 

بدون  (1) ز دتا موه  معاو همفتی را و ونه هوارا شده که گیع ا ّمت از و ت فوه 

  (1)امات و بی خلیفه و پری، و به شنایت موه جاهلیّت هرفتار و دست ری مانده باشد

                                                             
 .افزوده از جامع األصول که مؤلف نص ا ن حد ث را به واسطه آن از ص یح مسلش نقز نموده است (9)

 )کتاب اإلمارة(.  9219، ح: 211و با اختالف اندک در ص یح مسلش ، 8111، ح:  22: 1ر.ک: جامع األصول  (8)

به مو بر می « لر »، اما از سیا  ی اره روشن است که ضمری ندارد« إّن ی د اهلل بن یمر»ت:  (4)

 هردد. و امکان دارد که مؤلف آن را برای واضح ساختن ی اره از خود اضافه نموده باشد.

 .818ص  94: رشح هنج ال الغة ج (1)

 ( سا ط است. جاز )« تا موه  ز د» فقسة (1)

 .«باشند»ا ـ ب:  (1)
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مچن  کالت جاری است در خلفای ما بعد، و کیف ما کان مضی ما و  

 خلیفهفرما ند که در ا ن جزو زمان امات و  (1)مضی. اکنون مفّصاًل ز   ر ش

 ، کون یدقً »که بیعت او بر اینا  خالئمج واج  باشد و او مصدا :  به حمّج 

باشد « نالقاً ، بصریاً  ،سمعیاً  ،کفا ةوذا رأي و ،شجایاً  ،جمتهداً  ،ذکراً  ،حّراً 

 کدات است و کجا است و تأخری در بیعتش ورا است 

و آنچه از بعض ابنای زمان مسموع می شود که در باب استنجا از ا ن 

ورله از غا ت اضطراب دست به دامن سلطان روت می زنند، غال ًا که 

حرضه مفتی راضی به ون  هفواه ن وده باشند. کیف  و الی اقن اهز 

ستان را از نات و نشان آن سلطان هش اّلالیی نیست تا به  ق  ث وه هندو

 یدالت و اجتهاد و د  ر رشوط خالفت وه رسد! 

قزت است که « ثّ ت العرش ثش انقش»اّوقً به مقتضای  (8)پس مّدیی را

 استجامع او رشائط خالفت را به معرض اث اه رساند و دونه خرط  القتاد. 

سنج را در زیفران زار می افکند آنست که  و امری که یا ز نکته

ة اجتهاد بعد حرضاه  خستبةبا وصف فقدان  ، مفتیان هر مرز (4)اربعهائو 

                                                             
 .« لش»ب:  (9)

 ه: ندارد. (8)

 ا: ندارد. (4)

در  اهل سن ت  خلیف

و انتقادی  عرص حارض

 از  این عقیده
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بوت که به نس ت سلطان روت افقه و ایلش به اکثر یلوت اند از رشف  (9)و

مفقود اخلرب بعد از (8)اجتهاد حمروت هرد ده. پس و ونه ا ن ینقای 

 ن روت آشیان هرفته  ساهلای دراز در ر ش سلطا

و با  طع نظر از ا ن امور وون مقصود از وجود خلیفه هدا ت ناس و 

ا امت حدود و تنفیذ احکات و سّد ثغور و جتهیز جیوش و اخذ صد اه و رفع 

متغّل ه و متلّصصه و ا امت گع و اییاد و  طع منازیاه و مشاجراه و  سمت 

ظاهر است که در ا ن بالد، بلکه اکثر بلدان متّکن  (4)غنائش و امثال آنست، و پ ر

مفقود و غری موجود است. پس وجود و  (1)سلطان مذکور بر ا امت ا ن امور

 ا ن امصار  کسان خواهد بود. وک ةاو به نس ت  یقظةیدت و نوت و 

من ماه » در است که توجیه معنی:  (1)ون  خلیفه م  فائ ةآری، اهر 

موّجه و درست شود و ایتقاد امامت او فقط در ا ن  (1)«نهومل  عرف إمات زما

                                                             
 از )ب( و )س( افتاده است. (9)

 افتادهی در )ب( از ا نجا رشوع می شود. (8)

 .«نیز»ه:  (4)

 افتادهی در )ب( ا نجا متات می شود. (1)

 .«هش م »ا:  (1)

 از م  اثر.  981برای مصادر ا ن حد ث رش ف، ر.ک: ص  (1)



 982ثمرة اخلالفة /  جواب اجلواب

 

ماّده کافی باشد، پس شور و شغ ی که پیشنیان و پسنیان ا شان در ابطال تسرت و 

اختفائی امات و ت دارند و برای امات ظهور و  یات به مصالح ی اد و بالد را 

َتاَل امْل   َوَکَفى اهلل ﴿ رشط می دانند، مه از رس بالز خواهد بود،  ن َ  اْلق   .(9)﴾ْؤم 

و بر فرض تسلیش خالفت والی روت، حرضاه اهز سنّت ا ن امصار را قزت 

لزوت بغی و فسو  وسطة است که واره و تدبریی برای استنقاذ خودشان از 

اند شند؛ وه ا ن حرضاه خلفًا ین سلف الایت و امتثال خمالف  و معاند ن 

ش بسته توّلی منص   ضاء و افتاء و فصز سلطان مذکور بر میان جان حمک

خصوماه و امثال آن از لرف حّکات نصاری و غری آهنا هرفته حس  آئ  و  وان  

ا امت گع و اییاد و د  ر مناص  جلیله که  خاد ةشان اجرای احکات می نام ند. و در 

باقی  تعلمج به خلیفه دارد و بی اجازه او صوره انعقاد نمی پذ رد، آن بی واره را

 لا  هذاشته دست از بیعت و لایت او کشیده به راحت متات در خانه ها آرمیده اند. 

وسیّه رو سیه بر آن  مستقّر  (8)مطاع هجوت آورده  رب ق ی ةکاش هاهی که ر 

 (4)خالفت او وندان  تز و غاره و ارس و هن  را به کار بردند که مصدا 

                                                             
 .81األحزاب سورة  (9)

 .« رب تا»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (8)

 .«خص ا  دسیوة»ا ـ ب ـ ج:  (4)
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وت  ﴿  الرُّ
ل َ ت  شده بود، ایانت او واج  و رشاکت در جهاد موج  فوز  (9)﴾غ 

یظیش دانسته ق ا ّز وند هات به لرف آن امات بر می داشتند و بر تقد ر ترک امور 

و انقیاد خارج  (8)امتثال دائسة او و ونه در حد  عود و ج ود داخز و از خس یة

   ن واهند بود 

آنکه ق ن سّلش که یدالت و اجتهاد یلی اقلال  رشط  :وجة سوم

َق ﴿امامت بوده باشد. و اشرتاط آن  ي اجلمله به مقصود ا شان غری وافی، و

وعٍ  ْن ج 
ْغن ي م  ن  َوَق   

ْسم    ﴾ (4). 

 :فصل اخلطاب ي 

وکونه من بني  ،اً  رشیّ  ،یا الً  ،بالغاً ، اً حرّ  ،ورشلها أن  کون رجالً »

والعدالة رشط  ،لیس برشط وکذا کونه معصوماً  ،هاشش لیس برشط

حتی کره تقلید  ،رشط اقنعقاد ]رمحه اهلل[ الشافعيالکامل یندنا ویند 

مل  ست مج  ةولکن  نعقد ولو ارتک  اإلمات ک ری ،(1)اإلمامة للفاسمج

 .(1)« نعزل ]رمحه اهلل[ الشافعيزل یندنا ویند العَ 

                                                             
 .8الروت سورة  (9)

 اشت اها آمده است.« امثال: »(س)و  (ب)در  (8)

 .2غاشیة السورة  (4)

 .«اإلمات الفاسمج»ج:  (1)

  .122 فصز اخلطاب (1)

نبودن عدالت و 

اجتهاد نزد اهل 

ئط سن ت از رشا

 مطلق امامت
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 :أ ضاً وفیه 

ویند املعتزلة رشط  ،فال  نعزل اإلمات بالفسمج ،التقوی رشط الکامل»

 .(9)«به اجلواز فینعزل

نقز کرده اند دقلت بر اشرتاط انعقاد یلی  رشح مقاصدو ی ارتی که از 

از ی ارتی که حرضه مفتی  (8)اقلال  ندارد؛ ز را که در رشح مذکور بعد

 فرموده، می هو د: آن را موافمج مطلوب خود دانسته نقز 

من غری بیعة  (4)فمذا ماه اإلمات وتصدى لإلمامة من  ستجمع رشائطها»

کان  (1)وکذا إن ،واست الف و هر الناس بشوکته انعقده اخلالفة له

 .(1) (1) إلخ «فاسقًا أو جاهاًل یىل األظهر

و ظاهر است که فسمج منافی یدالت و جهز منافی اجتهاد است. پس اجتامع 

ش صیّه معنی ندارد. و امری که  اضی یج  به اتّش وجوه  خاد ة وصف درهر دو 

                                                             
  مان. (9)

 ا: ندارد. (8)

 .«لرشائطها»ج:  (4)

 «.إذا»ت:  (1)

 .828: 8رشح املقاصد  (1)

 ندارد. «إلخ» ا ـ ب ـ ه: (1)
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رشح است، ا نست که مستفتی در استفتاء خود ا ن ی اره را بعینها ذکر نموده و در 

 هش موجود است و حرضه مفتی باملّره از آن اغضای برص فرموده اند.  مقاصد

 ته: و ا ضًا مّتصز به ی اره سابقه در رشح مذکور ون  هف

أو  وجی  لایة اإلمات ما مل خیالف حکش الرشع سواء کان یادقً »

بالقهر والغل ة ثش جاء آخر  (9)وإذا ث ت اإلمامة»إلی أن  ال: « راً بجا

   .(8)«وصار القاهر إماماً  ،فقهره انعزل

 ثش  ال:

 .(4)«وق  نعزل اإلمات بالفسمج واإلغامء»

است ـ  مقاصدو رشح آن ـ که از شارح  عقائد النسفیةو هش در 

 ون  است:

واجلور  ،ین لایة اهلل تعالی (1)اخلروج :وق  نعزل اإلمات بالفسمج أي»

ألنه  د ظهر الفسمج وانترش اجلور من  ؛الظلش یلی ی اد اهلل تعالی :أي

 (1)والسلف کانوا  نقادون هلش ،ة واألمراء بعد اخللفاء الراشد ناألئمّ 

                                                             
 «.اإلمات»ت:  (9)

 828: 8رشح املقاصد  (8)

 .مان (4)

 .«باخلروج»ت:  (1)

 .«هبش»س:  (1)
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 نّ ألو ؛وق  رون اخلروج یلیهش ،واألییاد بمذهنش و قیمون اجلمع

 .انتهی (9)«العصمة لیست برشط اإلمامة ابتداًء ف قاًء أولی

و گله ا ن ی اراه که به ایالی اصواه ندا می کند بر جواز خالفت 

، مقرونه به (4)شهود یدول و بّیناه خ  لةو جائر، و  اهر به  (8)فاسمج و جاهز

   ول است بر صّ ت خالفت  ز د. 

سّلمنا که اجتهاد و یدالت رشط خالفت است، و لکن ق نسّلش که در 

 اوصاف مذکوره بنابر مذه  اهز سنّت  افته نشده.   ز د

ةزخاآن   ز از انقراض  دائسةاّما اجتهاد، پس معلوت است که  اربعه  نة ائو 

در میان ص ابه کش کسی خواهد بود از زن و مرد که به  (1)بس وسیع بوده. و

لائشه در  یائشهاجتهاد هردنش حملی ن اشد. ونانچه اجتهاد حرضه  للدة

غاو ه در جنگ صّف  اهر منقذ ا شان از هرداب  معاو هجنگ گز و اجتهاد 

خروج بر امات زمان  رار داده نشود، یرصه بر حرضاه اهز سنّت تنگ و 

                                                             
 .442 عقائد النسفیةالرشح  (9)

 ( افتاده است.ااز )« و جاهز» (8)

 ندارد. «و بّیناه» ج: (4)

 ه: ندارد. (1)

عدالت و اجتهاد 

 هیزید از دیدگا

 مذهب اهل سن ت
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مورث صنوف شنایت و ننگ خواهد شد. پس جناب مفتی  (9)برای ا شان

بام ق مز د یلیه م الغه را به کار می   ز دکه بدون سند و دلیز در نفی اجتهاد 

جمتهده من گله خوارج می پندارند،  حتّکش ب ت است. طائ ة  برند و او را از

اجتهاد پدرش  پایةکمرت از « ألبیه (8)الولد رّس »اجتهاد او به مفاد  ستبةکیف  و 

 به نویی منافی و نافی اجتهاد او نیست. ذه ین وده و کالت 

و نظرای او  امات ایظشمثز اجتهاد   ز دو  معاو هآری، شا د اجتهاد 

اجتهاد کذائی در خلفای راشد ن هش حمز ب ث است،  (4)ن اشد، و لکن حتّقمج

 فضاًل ین التابع  هلش بمحسان! 

و اّما یدالت، پس ظاهر است که یدالتی که در ص ابه بأگعهش 

با وصف صدور فرار ین الزحف به کّراه و مّراه و  (1)حاصز بوده و

خروج بر امات حمّج و د  ر ک ائر در بنیان مرصوص آن هرهز اختاللی و 

ة وهنی راه نمی  افت، در  مز وجوه صوره حتّقمج داشت.   ز دخاد  هش با ک 

و اهر و وع ک ائر و آثات و صدور خطا ا در احکات، سال  خالفت خلیفه و 

                                                             
 .«شان»ج:  (9)

 تکرار شده است. « رس» د وةدر )س(  (8)

 ا: ندارد. (4)

 ا: ندارد. (1)
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بمنصه شهود « فرار ین املطر و و وف حتت املیزاب» امات باشد مصدا 

  . (9)جلوه هر خواهد شد

آورده اند،   ز دفسمج  (4)ـ در اث اه(8)ـ ذه  اهلل بنوره ذه یو آنچه از 

 من رص است در سه امر: 

 .هز املد نة ما فعزأفعله ب اّول:

 : رشب مخر.ثانی

 منکراه.: إتیان ثالث

 (1)و اخافت اهز مد نه، بلکه  تز و هن  ا شان از باب (1)و خود ظاهر است که اذیار

، و خلع بیعت (1)هنی ین املنکر بوده؛ ز را که ا ن وا عه بعد خلع اهز مد نه به و وع آمده

بود. و هلذا آن توّرع انتساب اّوقً اهز مد نه را از ا ن  (2)از امور منهیّه (2)ابن یمربه شهاده 

                                                             
 ( افتاده است.جاز )« خواهد شد» (9)

 ( می باشد.ج)و  (ب)از افزوده « ذه  اهلل بنوره» مج ة (8)

 .«باب اث اه در»ب ـ ه:  (4)

 اذیار: ترساندن. (1)

 .«بابت»ه ـ ج: ب ـ  (1)

 .«بعد و وع خلع اهز مد نه از بیعت به و وع آمده»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (1)

 .«خلیفه زاده ی د اهلل بن یمر»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (2)

 .«منهّیه حمّرمه»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (2)

یه ای بر قدح رد  

 ذهبی در یزید
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فعز منکر هنی لسانی فرموده و بعد از آن وون اهز مد نه ارصار ورز دند به لر مج تدّرج 

 تأد   و تعز ر شد آنچه شد. (9)نوبت از لسان به  د رسید. و از باب

 (8)و رهمال  بن ن تز و غاره  والعةو ا ن  ضیه ش اهتی تاّت دارد به 

به س   منع  خالد بن ولیداز دست سیف اهلل  حرضه صد مجکه در یهد 

 (4)او زکاه را به ظهور رسیده. و هرهاه در ا ن مقات حممول بر تأد   و

او سّد باب  دسباسةوه تقصری دارد که   ز دتعز ر می شود، پس بی واره 

 تأو ز می کنند 

پنجش  ق ی ةل مج وصّیت  رس زده بر  ز دو مع هذا، ا ن فعز خری که از 

 و از باب انفاذ وصّیت او بوده. معاو ه بن ابی سفیان

 آورده:  جذب القلوبدر  ی د احلمج دهلویشیخ 

به سند ص یح رسانیده می هو د که اشیاخ مد نه  ابن ابی خثیمه»

را پیش   ز ددر حالت احتضار موه  معاو هحد ث می کردند که 

خود لل ید و هفت: ون  دانش که ترا از اهز مد نه روزی پیش 

                                                             
 .«بابت»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (9)

از منابع تار خ اسالت به شهاده مظلومانه آن ا ن  صه از غا ت اشتهار نیازی به استشهاد ندارد. ان وهی  (8)

 ص ابی جلیز القدر هواهی می دهند و برای اّلالع از ا ن  ضیه می توان به آهنا مراجعه کرد.  

 .( افتاده استهاز )« در ا ن مقات حممول بر تأد   و» فقسة (4)
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کنی که هیچ  مسلش بن یق هخواهد آمد با د که یالج آن وا عه به 

بعد از   ز دکس را ناصح تر از وی در ا ن وا عه نمی بینش. وون 

پدر خود بر رس ر اماره نشست بعد از و وع وا عه بر هنجی که 

به  (8)وصیّت پدر یمز نموده مهش اهز مد نه را بر (9)مذکور شد مه

 انتهی.  (4)«انرصات رسانید

بودند،  (1)وون اهز مد نه رش   خون ناحمج رخیته جامع  رآن (1)و ا ضاً 

پس انتقات آن هرفتن نیز از  ته.وحراس هفاذإنیراض ین ولو باملداهنة و اق

و اس اب مق وله  (1)را وند ن وجوه موّجه  ز دآهنا واج  و قزت بود. پس 

 دایی بر ا ن امر خری شده بود. 

 آورده که: وا دیاز  جذب القلوب (2)در

                                                             
 «هش»ت:  (9)

 ت: ندارد. (8)

 .19جذب القلوب  (4)

 ب: ا نجا بیاض است. (1)

 مراد از آن خلیفه ثالث یثامن بن یفان است. (1)

 ا: ندارد. (1)

 .«و در»ب:  (2)
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آمد د د که او به یّلت فالج هرفتار است و بر بسرت  م رسفبر   ز د»

تو نمی بود حاکش و  (9)هالک افتاده هفت: اهر ا ن ضعف و مرض به

کسی د  ر  والی ا ن امر ترا می ساختش که خملص تر و ناصح تر از تو

معاو ه بن ابی  عنی والد بزرهوار  ؛نمی بینش. امری املؤمن  (8)در ا ن امر

است که اهر ترا از  (4)مرا در مرض موه خود وصّیت نموده سفیان

 مسلش بن یق هجهت اهز حجاز وا عه پیش آ د یالج ا ن از پیش 

برخاست و هفت: سوهند به خدا بر تو باد  ا امری  مرسفجوئی. 

املؤمن  اهر د  ری را غری من متولی ا ن امر سازی. حر ف اهز 

مد نه در ا ن کار هیچ کس غری از من نتواند بود. من در ا ن باب 

خوابی د ده ات که درختی را از درختان غر د می بینش که با شاخهای 

فر اد است. پیشرت رفتش می شنوت که  به یثامن بن یفانخود در انتقات 

باشد.  مسلش بن یق هآن درخت می هو د که بر آمد ا ن کار بر دست 

از آن روز باز فال ]بر[  تال اهز مد نه زده ات و دل خود را بربآوردن امل 

وون یز مت او در امضائی ا ن   ز دتسلی داده.  یثامنانتقات از  اتالن 

به جان  اهز یلی برکة اهلل باش و مهش مصمش  افت هفت: پس زود 

                                                             
 ت( افتاده است.از )« در ا ن امر» فقسة (9)

 ت: ندارد. (8)

 .«کرده»ت:  (4)
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مد نه متوّجه شو که تو حر ف ا شانی. اهر ا شان از درآمدن مد نه و 

  ول بیعت و الایت من سّد راه تو شوند تیغ بیدر غ  هر و سیاست 

برهری و از صغار و ک ار ا شان اثری با ی مدار و تا سه روز داد هن  و 

تو نروند تو نیز متعّرض به غاره بده. و اهر به راه خالف و جدال 

 متوّجه شو.  ی د اهلل بن زبریحال ا شان مشو و به امضائی مهش 

نا یا  ت اند ش بر کشت ان حرت نظر  مرسفآورده اند که وون ا ن 

می انداخت می هفت که: اهر با وجود کشتن ا شان به دوزخ روت 

ـ که از  ذکواند  ر از من بد ب ت تر در یامل کسی ن واهد بود. و از 

به یّلت  مسلش بن یق هبود ـ روا ت است که هفت:  مروانموالی 

مرضی که داشت دوائی به کار برده بود. متّصز آن لعامی لل ید تا 

بعد از استعامل دوا صرب  (9)ب ورد. ل ی  هفت: اهر در خوردن لعات

کنی هبرت باشد تا دوائی که خورده کار افتد. هفت: اکنون مرا متنای 

ای ویست  حیاه را برای آن دوست می داشتش که تا حیاه بر

به آب شمشری بنشانش.  (8)یثامن بن یّفانسوزش سینه را از  اتالن 

اکنون که ا ن مراد حاصز و ت من شد هیچ ویز حم وب تر از موه 

                                                             
 ت: ندارد. (9)

 ندارد. «بن یّفان» ت: (8)



 جواب اجلواب 942ثمرة اخلالفة / 

 

نزد من نیست. به  ق  دانش که حمّج س  انه و تعالی مرا به س    تز 

 .  (9)«صی مطّهر ساختا ن ناپاکان از گیع ذنوب و معا

 در و ت مردن می هفت: مسلش بن یق هآورده که   رل یو هش از 

خداوندا از من بعد از شهاده ق إله إّق اهلل یملی که حم وب تر ن »

ایامل پیش من باشد و شا ان   ول درهاه تو بود به وجود نیامده اّق 

اندازی د  ر بد  تال اهز مد نه. اهر مرا با وجود ا ن یمز در آتش 

 انتهی. (8)«ب ت تر از من کسی ن واهد بود

مقرون به  مسلش بن یق هو   ز دو شکی نیست در ا ن که اهر اجتهاد 

صواب و مستلزت حصول دو اجر و ثواب ن اشد ق ا ّز خطائی اجتهادی 

 خواهد بود.  (4)بایث بر حصول    اجر و ثواب

را با خلیفه  معاو هو مقات یج  ا ن است که حرضاه اهز سنّت جنگ 

یلیه السالت و  تز او گایه  امری املؤمن  یلی بن ابی لال به حمّج حرضه 

بوده و در  یامر  ارسکثری از مهاجر ن و انصار و تابع  را ـ که از آن گله 

یامر »که: صّلی اهلل یلیه وآله فرموده بودند  رسالت مآبحمّج او حرضه 

                                                             
 .14ـ  18جذب القلوب  (9)

 .12 مان (8)

 .( افتاده استباز )« ن اشد ق ا ز ... اجر و ثواب»  فقسة (4)
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ـ حممول بر خطائی   ذلكإلی غری  (9)«وتقتله الفئة ال اغیة جلدة ما ب  ییني

 یامربی واره را که با خلیفه مقاتله نکرده و مثز   ز داجتهادی می کنند و 

احدی را نیازرده حمض از ره ذر اخافت اهز مد نه و  تز و غاره آهنا که 

یوسته بود، تفسیمج می کنند و آن هش از جهت تأد   بیعت شکنی به و وع پ

[ و افعال او را حممول بر خطائی اجتهادی 81خالفت می اندازند. ] خستبةاز 

َجاٌب ﴿نمی فرما ند.  ٌء ی   !(8)﴾إ نَّ َهَذا َلََشْ

                                                             
با وجود آنکه ا ن روا ت را حمّدث  شیعه و اهز سنّت، هر دو با الفاظ خمتلف روا ت کرده اند،  (9)

اما مناس ت نقز ا ن روا ت در ا ن مقات اث اه باغی بودن معاو ه و گایت اوست. و برای اث اه 

در ص یح آورده که پیامرب اکرت صّلی اهلل یلیه وآله به یاّمر فرمود:  ا ن اّدیا م  بس که ب اری

و  919)ص یح ال  اري « و ح یاّمر تقتله الفئة ال اغیة،  دیوهش إلی اجلنّة و دیونه إلی النار»

(. ال ته ب اری با حیله هری و نرین ی متات ا ن روا ت را بجای باب فضائز یاّمر در کتاب 111

و کتاب اجلهاد والسری، باب مسح الغ ار ین الرأس،  112التعاون  ي بناء املسجد، حالصالة، باب 

ت بر متواتر بودن ا ن حد ث نقز نموده است. افزون بر ا ن بسیاری از یلامی اهز سنّ  8298ح 

( را ذکر می 114فقط رأی ابن ی د الرب )ت  اّدیا ا ندسباسة رش ف ترص ح نموده اند و ما ا نجا 

وتواتره اآلثار ین الن ي صىل اهلل یلیه وسلش أنه  ال: تقتز یاّمر الفئة »انکه می هو د: کنیش، ون

« ال اغیة. وهذا من إخ اره بالغی  وأیالت ن وته صىل اهلل یلیه وسلش، وهو من أصّح األحاد ث

 (.    9214)ذ ز ترگة یامر بن  ارس، ر ش  9911: 4اقستیعاب 

 .1ص سورة  (8)
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ب رشاب ولید بن  .رسه ب  األص ابّول  اروة ک  أفلیس  (9)اّما رش 

مقتول بود، پیش  یثامناأل ّت حرضه  کاللةیدول و  (8)یق ه که از گله ص ابه

کاشته  (4)دل یدالت منزل خ س ةختش حمّ ت و یشمج بنت العن  را در   ز داز 

ار را از  ار  چهسةو مخ  شاهد هوش ربائی مخر به بنان رشاب برداشته و در مخ 

ص ح را وهار رکعت  فسیلةمخر، بلکه در یامل سکر سّجاده امامت هسرتده 

َکاَرى﴿ ّص به جا آورد. و اجتهاد در مقابز ن اَلَة َوَأْنت ْش س  وا الصَّ  (1)﴾َق َتْقَرب 

بر آن هش  «زاد یلی الشطرنج بغلة ویلی الطن ور نغمة»فرموده. و به مفاد: 

ابن ، ونانچه (1)اکتفا ننموده به مأموم  خود هفت که اهر خواهید ز اده کنیش

 آورده: استیعابدر کتاب  ی د الرب

الولید وغریهش  قولون: کان  ابن الکل ي و أبو ی یدة و األصمعيکان »

 .کر امً  ، وکان شایراً (1) رشب مخراً  فاسقاً  بن یق ة

                                                             
 ا: ندارد. (9)

 ا: ندارد. (8)

 .«منزلش»ب ـ ه ـ ج:  (4)

 .14النساء سورة  (1)

 «کنش»ب ـ ه ـ ج:  (1)

 «.رش   مخر»ت:  (1)
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 کثریة أبا زبیٍد الطائي: أخ اره  ي رشب اخلمر ومنادمته أبو یمر ال 

یمر بن : ذکر ، ونذکر منها لرفاً (8)ذکرهاههنا ،  سمج بنا (9)مشهورة

، ضمرة بن ربیعةثنا : حدّ [ ال]، هارون بن معروفثنا : حدّ [ ال]، ش ة

بأهز الکوفة صالة الص ح  الولید بن یق ة ،  ال: صىّل ابن شوذبین 

  فت إلیهش فقال: أز دکشتثش ال ،أربع رکعاه

... إلی أن  «: ما زلنا معك  ي ز ادة منذ الیوتی د اهلل بن مسعودفقال 

 بعد أن صىّل  ،وخرب صالته هبش وهو سکران، و وله: أز دکش» ال: 

أهز احلد ث  (4)مشهور من روا ة الثقاه من نقلة ،الص ح أربعاً 

 .(1)«األخ ار [وأهز]

را خمالطت با آن شاهد فتنه پرداز و اضافه دو  ولید بن یق هپس هر هاه 

ت به صدای  شهقةرکعت از لرف خود در نامز و  « هز أز دکش»آن محار بی د 

ز دی که در نامز مز دی یدالت خارج ننموده، پس بی واره   وویعة دائسةاز 

                                                             
 .«مشهورة کثریة»ت:  (9)

 .«ذکرها هنا»ت:  (8)

 «.نقز»ت:  (4)

 (.8289ر ش:  )ذ ز ترگة الولید بن یق ة، 9111: 1اقستیعاب  (1)



 جواب اجلواب 918ثمرة اخلالفة / 

 

ب مخر ورا از   (9)یدالت ـ که اصز در اهز د ی ةنکرده حمض به یّلت رش 

 اسالت است ـ خارج باشد 

ابو  طع ةبعد از مطعون شدن به  فارو و نقز رشب ن یذ که از حرضه 

است، لکن تفصیلش موج    ز دبه و وع پیوسته هر وند مؤّ د فعز  لؤلؤ

 دانسته ا تصار بر م   در نموده شد. (8)اسائت ادب

اّما دیوای إتیان منکراه، پس وون تفصیز آن را بیان نساخته اند  ابز 

جواب نیست؛ وه بدون ترص ح دیوی سامیت آن نمی تواند شد. و بر 

ملا »: ذه یاص اب ذو  سلیش و ذهن مستقیش خمفی ن واهد ماند که  ول 

إلخ، دقلت ظاهره دارد بر ا نکه غرض او یّد  «املد نة ما فعزفعز  ز د بأهز 

است از و تی که  تز و غاره اهز مد نه به و وع آمده. و   ز دشنائع ایامل 

یلیه السالت   ز  امات حس وون معلوت است که ماجرای شهاده حرضه 

 ماجرای مد نه بوده، پس معدود از منکراه در کالت او ن واهد بود.

بر د  ران هوی  (4)در ا ن مقات داد اسالت داده ذه ی ن است که و حمّج ا

حس  »یلیه السالت را ـ که به مفاد:  امات حس س قت برده و خون حرضه 

                                                             
 سا ط است. (ا) از« کلّیه ... در اهز»فقسة  (9)

 ب: ندارد. (8)

 .«را داده»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (4)

 ذهبیانتقادی از 
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است ـ را  ان شمرده و اینتائی  رسالت مآبخون حرضه  (9)«مني وأنا منه

به آن نفرموده معدود از صغائر هش نساخته، فضاًل ین الک ائر! فایتربوا  ا 

 أويل األبصار وال صائر.

اهز مد نه و  (4)که خصوص فعز او را به (8)و بر س یز تنّزل می هو د

ب مخر را  در   ز دذکر کردن اشعاری می کند به آنکه آنچه از  رصاحةً رش 

خالفت او از   ائح ایامل صادر هشته. من گله آن، م   تز و غاره  مّده

ب مخر از ک ائر بوده و بس.  اهز مد نه و رش 

پس بر تقد ری که ماجرای لّف را در منکراه داخز شامرند از گله 

ج از یدالت نیست. پس یدالت  ر  نزد   ز دصغائر خواهد بود. و فعز صغریه خم 

 .(1)هز مد نه منفی ن واهد بود. وهو املطلوب، فتأّمز  ز از صدور  تز ا ذه ی

اّما آنچه حرضه مفتی در  ول سابمج افاده فرموده اند که رشط یدت 

تازه دامن  افادةمستن ط می شود، پس ا ن  صواعقیصیان در امامت از 

                                                             
، 481: 1/سنن الرتمذي  911، ح 19: 9/ سنن ابن ماجه 928: 1ر.ک: مسند أمحد بن حن ز  (9)

 .811، ح 21/ األدب املفرد 4211ح 

 .«هو ش»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (8)

 .«با»ج:  (4)

 .«فتأّمز فللمقال فیه جمال»ا ـ ب ـ ه ـ ج:  (1)

گفت و گوی 

رشط عدم  هدربار

 عصیان در امامت
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حرضه مفتی را به وادی ایانت رفضه ـ که یصمت را در امامت رشط می 

دانند ـ می کشد؛ ز را که در میان یصمت و یدت یصیان وندان تفاوه 

ز   صف ه می فرمودند. و ا ن متّنی  صواعقنیست. کاش آن ی اره را از 

آن  نه از باب استدیای تص یح نقز است؛ وه وثو  حرضه مفتی ز اده از

است که کسی جساره بر لل  تص یح نقز از جناب ا شان نام د، بلکه از 

باب حتصیز المئنان فؤادی و رفع احتامل و وع خطائی اجتهادی است. و 

آن مستلزت سوء ادب نیست؛ ز را که ف ول ص ابه هش از خطائی اجتهادی 

 مرّبا ن وده اند تا به حرضه مفتی وه رسد!

***** 



 

 

 

 

 

 قوله

بلکه ش هه در اسالت او یلامی اهز سنّت کرده اند. و اختالف نمودند در کفر و 

یلی القول بأنه مسلش فهو فاسمج رش ر سکری : »الصواعق املحرقة ي  اسالت او.

 ال: سمعت  (3)أ  الدرداء ي مسنده ین  الرو انوأخرج : »(2). وأ ضًا فیها(1)«جائر

 .(4)«أّول من   ّدل سنتي رجز من بني أمّیة  قال له  ز د قول:  الن ّي 

 أقول

 ولی   ز دخمدوش است به ا نکه نزد حمّقق  اهز سنّت  ول به تکفری 

 ا شان.  خو و ة اصولضعیف و مردود و خمالف است 

                                                             
 .889الصوایمج احلر ة  (9)

 ظاهرًا به لرف ینوان بر می هردد.« ها»ضمری  (8)

 .«أ  ذر»ت:  (4)

 .889الصوایمج امل ر ة  (1)

یزید  ریجواز تکف عدم

 اهل سن ت مذهبدر 
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 بعد نقز القول  هکذا: (1)الصواعق ي 

واألصز أنه  ،وأنت خ ری بأنه مل  ث ت موج  واحدة من املقالت »

 ،فنأخذ بذلك األصز حتى  ث ت یندنا ما  وج  اإلخراج ینه ،مسلش

إن الطر قة الثابتة القو مة  ي شأنه  :ق ومن ثش  ال گایة من امل قّ 

ألنه العامل باخلفیاه  ؛وتفو ض أمره إَل اهلل س  انه وتعاَلف فیه التو ّ 

ض لتکفریه فال نتعرّ  ،واملّطلع یىل مکنوناه الرسائر وهواجس الضامئر

 انتهی. (8)«ألن هذا هو األحرى واألسلش ؛أصالً 

پس تعّرض حرضه مفتی به ا ن  ول حمملی ص یح سوای تطیی  

ر و یامئد ا ن روزهار ندارد. اّما اولی اقمر و اراک  ا ن د ا زادیةخوالر 

 ، پس حال آن در ما س مج م ّ  هشته فال نعیده. ز دتفسیمج 

یالوه آنکه تفسیمج و تکفری هر وه باشد بر تقد ر تسلیش هادت  رص رفیع 

خالفتش از و ت صدور امور مکّفره و مفّسقه خواهد بود، نه از بدو جلوس 

در و ت   ز دّتفا  اهز سنّت او بر رس ر خالفت؛ ز را که به اگاع و ا

کافر  ا فاسمج ن وده. کیف  و إّق انجر إلی أبیه ثّش  معاو هاست الف پدرش 

 األ او ز. تلكمنه إلی من وّقه وهّلش جرًا، نعوذ باهلل اجللیز من 

                                                             
 .«الصویمج امل ر ة»ب ـ ج:  (9)

 .889الصوایمج امل ر ة  (8)
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 روشةکربال و شهاده ج ر  خعسدةخالصه آنکه تا کفر او   ز از و وع 

به معرض ث وه نرسد بر وفمج اصول  صّلی اهلل یلیه وآله رسول خداجناب 

اهز سنّت  ول به شهاده آن حرضه حّظی از صّ ت و استقامت  خعتق ة

 ن واهد داشت، بلکه از   یز گع ب  املتنافی  خواهد بود.

به تص یح سند است، ومن  (9)آورده اند حمتاج صواعقاّما روا تی که از 

دونه ق جتدي نفعًا. کیف  و اهر ا ن روا ت ص یح و ثابت می بود، خلیفه 

و د  ر اییان ص ابه و تابع  و ونه اگاع بر خمالفت  ی داهلل بن یمرزاده 

آن می فرمودند  و از گله مسّلامه است که روا تی که خمالف اگاع باشد از 

   ول هابط است. ةخ  ل ایت ار سا ط و ازدسجة 

***** 

                                                             
 .«پس حمتاج»ب ـ ه ـ ج:  (9)



 

 

 

 

 

 قوله

 ن اهز سنّت و گایت است ـ  ائز ـ که من گله یلامی جمتهدّ  امحد بن حن زو 

 .(1)مندرج صواعق حمرقهاست، ونانچه در   ز دبه جواز لعن 

 أقول

ا ن د ار اند و در معاماله و ی اداه  (8) حرضه مفتی که رسآمد حنفّیه

یمز می فرما ند، نمی دانش که در ا ن مقات ورا از نقز  امات ایظشبر فتاوای 

فتوای آن امات یظمت مقات لّی کشح فرموده دست به دامن فتوای حن لی 

زده اند! حال آنکه  ول او خمالف  واید و اصول اهز سنّت و ا وال یظامی 

 ائّمة ا شانست.

 :الصواعق املحرقة ي 

                                                             
 است. «ونانچه در صوایمج حمر ه مندرج»فقسة بدل « إلخ( »س) و (ادر ) (9)

 «.هحنفیّ فضالء : »ج (8)

 یزیدلعن  ازوج عدم

 در مذهب اهل سن ت
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 الغزايلنا ما  قتضیه وبه أفتى إذ مل  ث ت یند ؛ ال آخرون ق جیوز لعنه»

تنا وبام رّصحوا به من وألال  ي اقنتصار له، وهذا هو الالئمج بقواید أئمّ 

أ  کأنه ق جیوز أن  لعن ش ص ب صوصه إّق إن یلش موته یىل الکفر 

ى إن الکافر ا من مل  علش فیه ذلك فال جیوز لعنه حتّ ، وأمّ أ  هل  و جهز

اللعن هو الطرد ین رمحة اهلل املستلزت للیأس  املع  ق جیوز لعنه؛ ألنّ  احلّي 

ا من مل  علش فیه ذلك منها، وذلك إنام  لیمج بمن یلش موته یىل الکفر. وأمّ 

وإن کان کافرًا  ي احلالة الظاهرة؛ قحتامل أن خیتش له باحلسنى فیموه  ،فال

 وإذا فاسمج مسلش معّ  یىل اإلسالت، ورّصحوا أ ضًا بأنه ق جیوز لعن 

  ز ده ق جیوز لعن حون بأنّ أهنش مرّص  ش رّصحوا بذلك یلمّت أهّن  یلمَت 

ذلك  (9)فمنّ  ؛به ورّس  احلس ه أمر بقتز ولو سّلمنا أنّ  ،وإن کان فاسقًا خ یثاً 

]وهو[  لکن بتأو ز ولو بالالً  ،حیث مل  کن ین است الل أو کان ینه

وره به مل  ث ت صدوره ینه من وجه فسمج ق کفر یىل أن أمره بقتله ورس

 ه کام  دمتهص یح، بز کام حکي ینه ذلك حکي ینه ضدّ 

ذ  َن یىل جواز لعنه من  وله تعاَل: ﴿ أمحدبه  وأّما ما استدّل  أ وَلئ َك الَّ

ش  اهلل  ویلیه لعنة  :مسلشبه غریه من  وله  ي حد ث  وما استدّل  (8)﴾َلَعنَه 

ب صوص   ز دفال دقلة فیهام جلواز لعن  ،اهلل واملالئکة والناس أگع 

                                                             
 .«ألن»ت:  (9)

 .84د حممّ سورة  (8)
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الذي یلیه جواز لعنه ق بذلك  (9)اموإنّ  ،ام هو فیهاسمه والکالت إنّ 

ه جیوز فا  یىل أنّ اقتّ  (8)حکوا وهذا جائز بال نزاع ومن ثشّ  ،اخلصوص

ريض اهلل ینه أو أمر بقتله أو أجازه أو ريض به من  احلس ن  تز لعن مَ 

 . جیوز لعن شارب اخلمر ون وه من غری تعی کام ،یز دلغری تسمیة 

ض للعن أحد وهذا هو الذي  ي اآل ة واحلد ث؛ إذ لیس فیهام تعرّ 

 فا اً ب صوص اسمه بز ملن  طع رمحه ومن أخاف أهز املد نة فیجوز اتّ 

 (4)لعن اهلل من  طع رمحه ومن أخاف أهز املد نة ظلاًم، وإنام :أن  قال

 فکیف  ستدّل  ،لکونه لیس فیه تسمیة أحد ب صوصه ؛فا اً جاز هذا اتّ 

 ب صوصه مع وضوح وغریه یىل جواز لعن ش ص معّ   أمحدبه 

ه ق دقلة  ي وأنّ  ،ه ق جیوز لعنه ب صوصهفاّتضح أنّ   الفر  ب  املقام 

 انتهی موضع احلاجة.  (1)«اآل ة واحلد ث للجواز

اشاره اگالیه به لرف کالت  صواعق و وون در ا ن ی اره صاح 

فرموده است؛ هلذا مناس  ونان نمود که آن ی اره را نیز در ا ن  غزالی

 مقات به حّیز ر ش آر ش.

                                                             
 .استافتاده « هو فیه وإنام» فقسةدر )ت(  (9)

 .«حکي»ت:  (8)

 .«إذا»ت:  (4)

 .884ـ  888الصوایمج امل ر ة  (1)
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  :(9)نقاًل ینه يدمریي الشافعلل حیاة احلیوان ي 

ی ق جیوز لعن املسلش أصالً ومن لعن املسلش فهو املعلون، و د  ال صلّ »

. وکیف جیوز لعن املسلش و د ورد بلعاناملسلش لیس اهلل یلیه وسلش: 

 الن يمن  النهي ین ذلك  وحرمة املسلش أیظش من حرمة الکع ة، بنّص 

]ريض  ل س  تله ل إسالمه وما صّح  صّح  ز د   اهلل یلیه وسلش، وصىّل 

ذلك ینه، مل  اهلل تعاَل ینه[ وق أمره وق رضاه بذلك ، ومهام مل  صّح 

أ ضًا باملسلش حرات.  ال اهلل تعاَل:  ة الظنّ ذلك به فمن إساء جیز أن  ظنّ 

ذ  َن آَمن وا[]﴿ َا الَّ  ا َأهیُّ
َن الظَّنِّ إ نَّ َبْعَض الظَّنِّ  (8) 

  وا َکث ریًا م 
اْجَتن 

ت من املسلش دمه حرّ  تعالی  اهلل یلیه وسلش: إن اهللو ال صىّل ، (4)﴾إ ْثشٌ 

ن أن  علش حقیقة مَ  (1)راتوماله ویرضه وأن  ظن به ظن السوء. ومن 

ذلك وج  إحسان  (1)الذي أمر بقتله مل  قدر یىل ذلك، وإذا مل  عرف

 به.  بکّز مسلش  مکن إحسان الظنّ  الظنّ 

                                                             
 أي الغزايل. (9)

 در نس ه ها ا ن  طعه نیامده است، اّما وون در مصدر مض وط بود بنابر آن ما نیز در ا نجا ض ط نمود ش.  (8)

 .98احلجراه سورة  (4)

 .«أراد»ت:  (1)

 .« علش»ت:  (1)
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ه لیس أنّ  ه  تز مسلاًم، فمذه  أهز احلمّج لو ث ت یىل مسلش أنّ  ،ومع هذا

بز هو معصیة، وإذا ماه القاتز، فربام ماه  ،بکافر، والقتز لیس بکفر

 (9)نیتوبة، والکافر لو تاب من کفره مل جیز لعنه، فکیف َمن تاب بعد ال

ريض اهلل ینه ماه   ز التوبة وهو  احلس  تز  ومل  عرف أن  اتز 

ماه من  [ق جیوز لعن أحد ]من فمذاً  ؛الذي  ق ز التوبة ین ی اده

املسلم ، ومن لعنه کان فاسقًا یاصیًا هلل یّز وجز، ولو جاز لعنه 

لول یمره ق  إبلیسکن یاصیًا باإلگاع، بز لو مل  لعن فسکت مل  

َ مل تلعن  َ لعنت، ومن أ ن إبلیس قال له  ي القیامة: مل    و قال لالین: مل 

عد من اهلل تعالی، وذلك غی  ق  أنه ملعون  وامللعون هو امل یرفَت 

ش یلیه ا الرتّح ذلك یلش بالرشع، وأمّ   عرف إّق فیمن ماه کافرًا، فمنّ 

، بز داخز  ي  ولنا: اللهّش اغفر للمؤمن  بز مست ّ   ،ائزفج

 (4)انتهی. (8)«ه کان مؤمناً واملؤمناه فمنّ 

 بیلةخالفت و حفاظت  حوزةکه در محا ت  ة اإلسالتحجّ و هلل دّر 

 د وة پنجش سینه سپر کرد. و آن ق ی ةاسالت داد محّیت ا امنّیه داده از لرف 

مانند  امات ابن حن زفظیعه را که به زبان نمی توانش آورد در میانه خود و 

                                                             
 .«من»ت:  (9)

 .411: 8حیاة احلیوان الکربی  (8)

 (.هآغاز افتاهی در ) (4)
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 دسةاشرتاک یّلت اسالمی  (9)صوجلان دائر فرمودند؛ ز را که نظر به دسة

مذکوره از هر جا که می رود مانجا بر می هردد. و ا ن سلسله إلی ما شاء 

 .(8)اهلل منقطع شدنی نیست

افتی، پس حرضه مفتی را قزت است که هرهاه بر ا ن گله اّلالع  

انصاف از دست نداده ارشاد فرما ند که موافمج اصول و  واید مذه  اهز 

 است  ا امتناع از آن، بلکه است  اب ترّحش بر او   ز دسنّت جواز لعن 

و ا ضًا غرض مستفتی از استفتائی مذکور م  بود که هر وه موافمج 

اهز سنّت باشد در ا ن مسأله مر وت شود، نه آنکه ا وال  ةخ   واصول 

ة مردوده را نقز فرموده از دار و هری معرتض رهائی  ابند. و  خ ودة شاذ 

فتی به حرضه مفتی در ة کیف ما کان  ول م  معلوت نشده.   ز دلعن  خاد 

مستفتی آرزومند ادراک فتوای خاص است. اهر مسل  شان ترجیح جواز 

شد، پس بیان تقر   دلیز و تط یمج آن به اصول موضویه و لعن بوده با

رضور است. و بر ا ن تقد ر ایتقاد خود  (4)مانع  پر شبهةجواب با صواب 

و  ابن حجر هیتمی مّکیو  غزالی سالتة اإلحجّ مانع  که مثز دسباسة را 

                                                             
 (.ج و ) (ب) (،ااز ) (9)

 (. هافتادهی در )انتهای  (8)

 آمده و ض ط ا نجا مطابمج بقیه نس ه هاست. «رب»در )س(  (4)
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غریه، ّگی غفری و گایتی کثری می باشند، و لعن را به لرف جمّوز ن لعن به 

بر می هردانند، بیان فرما ند. و از  (8)«مسلاًم فهو امللعون (9)من لعن» قولةخ

تعد ز  ا تفسیمج حرضاه مانع  هر وه رأی حمّج نام باشد آهاه نام ند. و اهر 

نزد جناب مدوح رّج انی داشته باشد، پس نقز  ول پرس   ز دمنع از لعن 

تی به سوی حنابله بی فائده و لغو حمض خواهد بود؛ وه خطاب مستف حن ز

ب صوصهش نیست. پس ما دامی که مانع  را از دائرة اهز سنّت خارج 

 نسازند از حتت خطاب بریون نمی توانند شد.

ابن از کجا معلوت شد که  (4)و بر تقد ر تنّزل و تسلیش جتو ز لعن می هو ش

و اوائز  معاو هاز بدو است الف   ز دوَمن حیذو حذوه جتو ز لعن بر  حن ز

کرده اند  و ماجرای لّف را س   جواز لعن  رار داده   ز دمن خالفت ز

ثمری و منافی مطل   (1)اند  و بدون اث اه ا ن مطل ، جتو ز او مثمر

 مستفتی ن واهد بود.

***** 

                                                             
 افتاده است.« من لعن خقولةبه »  فقسة( بدر ) (9)

 ونانکه در  ول غزالی هذشت. (8)

 .«هوئیش»ج:  (4)

 .افتاده است (باز ) (1)



 

 

 

 

 

 قوله

واحلمج : »و ده خص َّف اوو  و ر ته رشح عقائد نسفیدس  مقاصدو شاس  

ريض اهلل ینه واست شاره بذلك واهانته أهز بیت  احلس بقتز   ز دإّن رضا 

بز  ي  ،ف  ي شأنهفن ن ق نتو ّ ا تواتر معناه وإن کان تفاصیله آحاداً مّ  الن ّي 

فاوق یا دافس ش   ی ی پح هسراف «.إ امنه لعنة اهلل یلیه ویلی أنصاره وأیوانه

و رشائط خذدوسف بساص اخاخ  از   ال  وغریف دس ین یافته نش ن ، چگونه 

 اخام قواه  بود؟ انتهی.

 أقول

نیز بر خالف اصول مسّلمه و مذه  یظامی اهز  یاّلمه تفتازانی ول  اّوالً 

مثز  ؛(9)سنّت وا ع شده. و اّدیای تواتر با وجود انکار ف ول یلامی اهز سنّت

نیست؛ وه خفای آن بر ا ن  (8)و نظرای او خالی از غرابت غزالی سالتإلة احجّ 

                                                             
 .از )ه( افتاده است« وا ع شده ... اهز سنّت» فقسة (9)

 .«غرائ »ب ـ ه ـ ج:  (8)

خروج امام حسنی 

علیه السالم از دیدگاه 

 مذهب اهل سن ت
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ه ا شان نزد جناب مفتی حرضاه متقّدم  خیلی مستغرب و اسناد وشش پوشی ب

 أ ضًا: الصواعقبیانًا یلی ما مّر ما  ي  كغری مرضی. و د مّر نقز کالمهش و ز د

 :(9)تنا الفقهاء وامل ّدث   ال  ي فتاواهمن أکابر أئمّ  ابن الصالح ثش رأ ت  »

یندنا  ]ريض اهلل ینه[ مل  صّح  احلس مر بقتز أملا سئز یمن  لعنه لکونه 

اآلمر بقتاله املفيض إَل  تله  وامل فوظ أنّ  ،ريض اهلل ینهه أمر بقتله أنّ 

 ا سّ  وأمّ  ،وايل العرا  إذ ذاك ی ید اهلل بن ز ادإنام هو  ،مه اهلل وجههکرّ 

 .ه  تله أو أمر بقتلهأنّ  ولعنه فلیس ذلك من شأن املؤمن  وإن صّح   ز د

ريض   احلسو اتز  .لعن املسلش کقتله أنّ  :و د ورد  ي احلد ث امل فوظ

ر بالقتز  اتز ام  کفّ وإنّ  ،یظیامً  ام ارتک  إثامً وإنّ  ،ر بذلكاهلل ینه ق  کفّ 

وفر ة  ،هه وحت ّ فر ة تتوّق  :ن ي من األن یاء والناس  ي  ز د ثالث فر 

وتسلك به  ،ه وق تلعنهوفر ة متوسطة  ي ذلك ق تتوّق  ،ه وتلعنهتس ّ 

وهذه  .مسلك سائر ملوك اإلسالت وخلفائهش غری الراشد ن  ي ذلك

الفر ة هي املصی ة ومذه ها هو الالئمج بمن  عرف سری املاض  و علش 

انتهی لفظه  جعلنا اهلل من أخیار أهلها آم  ،رة واید الرش عة املطهّ 

 تأّخر ن:من کت  أئّمتنا امل األنوار وهو نّص فیام ذکرت ه.  و ي ب روفه.

ولکنّهش خمطئون فیام  فعلونه و ذه ون  ،وال اغون لیسوا بفسقة وق کفرة

جیوز الطعن  ي معاو ة؛ ألنه من ک ار الص ابة، وق جیوز لعن  وق ،إلیه

                                                             
 .«فتاو ه»ت:  (9)



 912ثمرة اخلالفة /  جواب اجلواب

 

وق تکفریه؛ فمنه من گلة املؤمن  وأمره إلی مشیئة اهلل تعالی إن شاء   ز د

 انتهی. (9)«وغریما ملتويلا و الغزايل اله  [وإن شاء یفا ینه]یذبه 

ـ که مصنَّف اوست ـ بعد نقز  رشح قصیده مهزیهدر  صواعقو مصنِّف 

 هفته: ابن حن ز ول 

ث تت ینده وإن مل  ،ذلك ي  لقضا ا و عت منه رصحیة أنه مل  قز ذلك إّق »

 !احلس ، فمنه ألال  ي رّد کثری مّا نس  إلیه کقتز الغزايلکیند غریه تث ت 

بالغ  ي ثّش فقال: مل  ث ت من لر مج ص یح أنه  تله، وق أمر بقتله، 

ما ه  ال: أنّ ... ه نقز ینه ، فمنّ ابن العر  املالکيک و؛ حتر ش سّ ه ولعنه

یلیه،  باغ احلس  ألنه اخللیفة و... إق بسیف جّده! أي  احلس  تز 

أهز احلّز والعقد وبیعته  معظش ها، و کفي فییز دوال یعة س قت ل

هذا مع یدت النظر إَل  ؛ دموا یلیها خمتار ن هلاأألن کثری ن ؛ کذلك

 شرتط موافقة أحد من أهز  ا مع النظر لذلك فالاست الف أبیه له، أمّ 

 انتهی موضع احلاجة من کالمه . (8)«احلّز والعقد یىل ذلك

ةو حمج ا نست که موافمج اصول موضویه و  واید  سنّت م   زاه خقسس 

 است. و ص اح اخ ار ا شان نیز بر آن دقلت دارد. ابن العربی مالکی ول 

 :جامع األصول ي 

                                                             
 .884الصوایمج امل ر ة  (9)

 .191املنح املّکیة  ي رشح اهلمز ة  (8)
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 اهلل یلیه وسلش صىّل  رسول اهللسمعت  :(8) ال ]ريض اهلل ینه[ (9)یرفجةین »

 ،ة وهي گیعٌ   أمر هذه األمّ فمن أراد أن  فرِّ  ]وَهناٌه[، ناٌه ستکون هَ :  قول

 .مسلش. أخرجه «فا تلوه» :و ي روا ة .من کان فارضبوه بالسیف کائناً 

وله  ي  .النسائيوأخرجه  .أخری ةً مرّ  «ناٌه وهَ » :أ  داود ي روا ة  و

 ط   یلی املنرب خَی  ]صّلی اهلل یلیه وسلش[ الن ّي رأ ت  :أخری:  ال

 َ  فمن رأ تموه فارَ  ،ناٌه وهَ  ناٌه ا ستکون بعدي هَ هّن إ :فقال ،الناس

 د اهلل  فمنّ  ،د کائنًا من کان فا تلوهة حممّ   أمّ ن  فرِّ أ د أو  ر ،اجلامیة

 .(1)«من فار  اجلامیة  رکض (1)الشیطان مع  (4)نّ إو ،یلی اجلامیة

 صّلی اهلل یلیه وسلش: رسول اهلل : ال : ال ،أسامة بن رش كوین » 

 (1).«(2)النسائي. أخرجه أّمتي فارضبوا ینقه (2)  ب رِّ فَ     (1)خیرج ام رجزٍ أ ّ 

                                                             
 آمده که اشت اه می باشد. «ابن مسعود: »در )س( (9)

 ت: ندارد. (8)

 : ندارد.ت (4)

 س: ندارد. (1)

 .2122، ح: 49: 91جامع األصول  (1)

 «.خرج»ت:  (1)

 : ندارد.ت (2)

 افتاده است.« ا»از «  ال:  ال ... النسائي» مج ة (2)

 .2122، ح: 48: 91 جامع األصول (1)
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امات و ا ن روا اه ص اح به ندای بلند حکش به جتو ز  تز حرضه 

کائنًا من »مذه  ا شان می کند، بلکه هو ا لفظ  (9)یلیه السالت در حس 

 را واضع برای م  غرض موضوع ساخته. « کان

 :أ ضاً  جامع األصولو ي 

إذا ب و ع اخللیفتَ  صّلی اهلل یلیه وسلش:  رسول اهلل،  ال أ  سعیدین »

َر منهام  . (8)«فا ت لوا اآلخ 

ا ن روا ت را به نظر انصاف مالحظه با د فرمود که رصاحًة دقلت بر 

و بر جواز  تز آخر خلیفتَ  دارد؛ وه ظاهر  ابن العربی مالکیحقیّت مذه  

تأّخر بود از بیعت یلیه السالت م امات حس است که بیعت اهز کوفه با حرضه 

 اهز شات و حرم  با  ز د، پس  تز آن حرضه العیاذ باهلل مأموٌر به بوده باشد.

 :بن رش ح یرفجة ینو

تاکش وأمرکش أمن  : اهلل یلیه وسلش  قولصىّل  رسول اهللسمعت  : ال»

 ،  گایتکشفرِّ یصاکش أو     مجَّ ش  ن  َ أ ر د  ،یىل رجز واحد گیع

 (4).مسلشأخرجه « وهل  فا ت  

                                                             
 .«را در»ب:  (9)

 .8184، ح: 12: 1جامع األصول  (8)

 )کتاب اإلمارة(. 9218، ر ش: 211ص یح مسلش  (4)
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 و

با ع  من اهلل یلیه وسلش  ال: صىّل  الن ّي أن  بن العاصو ابن یمرین »

فأیطاه صفقة  ده وثمرة  ل ه فلیطعه ما استطاع، فمن جاء آخر  إماماً 

 رسول اهلل لت: أنت سمعت هذا من  .اآلخر  نازیه فارضبوا ر  ة

 .(9)احلد ث« ویاه  ل ي  ال: سمعته أذناي، و  صىل اهلل یلیه وسلش

و دقلت ا ن روا اه هش بر ما ن ن فیه حاجت بیان ندارد. و روا اه 

د  ر هش مثز ا نها بسیار است. به خوف تطو ز از ذکر آهنا لّی کشح 

 نموده شد. و ا وال معتَمد ن و ثقاه اهز سنّت نیز شاهد ا ن مّدیا است.

 :فصل اخلطاب ي 

 قول: من أنکر إمامة السلطان فهو  (8) أبو حمّمد سهز بن ی د اهللکان »

زند مج، ومن دیاه السلطان فلش جیی  فهو م تدع، ومن أتاه من غری 

 انتهی. (4)«دیوة فهو جاهز

 یلی ما ن قز ینه: القت يو ال 

 .(1)«احلس  بن یيلّ أّول خارجي  ي اإلسالت »

                                                             
 .1812، ح: 419: 8؛ سنن أ  داود 919: 8مسند أمحد ر.ک:  (9)

 ندارد.« بن ی د اهلل»ت:  (8)

 .124 فصز اخلطاب (4)

 .1: 9ر.ک: منا   آل أ  لال   (1)
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ون اخلروج ق  ر»در ی اره سابقه ترص ح کرده بأهنش  یاّلمه تفتازانیو دانستی که 

 فرموده: مسوی در (8)شاه ولی اهلل حمّدث دهلویو  (9) أي یلی أئّمة اجلور.« یلیهش

اّتفمج السلف الصالح یلی   ول أحکات اخللفاء فیام استطایوا ما مل »

بعد ما حصز  (1)باملعصیة، وق جیوز یندهش اخلروج یلی اخللفاء  (4) رد

 انتهی کالمه. (1)«األّتفا  یلیهش

وجهی وند که برای ذکر  تاریخ اخللفاءدر مفتح کتاب  سیولیشیخ و 

 نکردن ی ید   نوشته، در تضاییف آن می نو سد:

موجود سابمج ال یعة  ايس  ائشأن م ا عتهش صدره واإلمات الع ّ  :منها»

 .تال یعة إلمام   ي و ت واحد والص یح املتقدّ  إذ ق تصّح  ؛فال تصّح 

اس ق خیرج األمر إذا وصز إَل بني الع ّ  أن احلد ث ورد بأن هذا :ومنها

ى فعلش أن من تسم ياملهدأو  ییسى بن مر شى  سلموه إَل ینهش حتّ 

من الع ید    فلهذه األمور مل أذکر أحداً  باخلالفة مع  یامهش خارج باغ.

                                                             
 از م  کتاب. 982ر.ک: ص  (9)

 و در متن مطابمج سائر نس ه ها مض وط است. «دهلوی حمّدث»س:  (8)

 .« أمروا»ت:  (4)

 است. طسا « س»از « فیام استطایوا ... یلی اخللفاء»ی اره  (1)

  .892ـ  892: 8 املسّوی (1)
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ة إمامته اخللیفة املتفمج یىل ص ّ  وق غریهش من اخلوارج وإنام ذکره  

 انتهی. (9)«ویقد بیعته

 از ا ن کالت فوائد متعدده مستفاد می شود:و 

: آنکه در و ت واحد بیعت دو امات جائز نیست. و امامت متقّدت لاوّ 

 .ذلكک  ز دص یح و ثابت است، وکان 

خلیفه بود که بر صّ ت امامت و یقد بیعت او   ز دآنکه  :دوم

ترص ح کرده که او ذکر ننموده م ر آن  سیولیفا  وا ع شده؛ ز را که اتّ 

  ز دع شده. و  فا  واخلیفه را که بر صّ ت امامت و یقد بیعت او اتّ 

هش موصوف به ا ن   ز درا هش در ا ن کتاب از گله خلفاء شمرده. پس 

 .(8)صفت باشد

: الال  باغی و خارجی بر کسی که بر بنی یّ اس خروج نموده و سوم

پس  ،بی اک کمرت ن وده متوکزسفاک و  سفاح (4)تبةخساز  ز د  خستبةوون 

  ورا از گله خوارج خارج باشد  ز دحمارب 

  ال  ي التار خ املذکور: 

                                                             
 .2اخللفاء تار خ  (9)

 . فائ ة دوم والط و به جاص ین مهان فائ ة ووم به   وان فائ ف دوم خذدوس او  (ج)و  (ه) )ب(، (،ا)در  (8)

 (.ب)و  (ا)از  (4)
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وهدت ما حوله  احلس هبدت  رب  (9)املتوکزو ي سنة ست وثالث  أمر »

وبقى  (8)حرثومنع الناس من ز ارته و ،من الدور وأن  عمز مزارع

 انتهی. (1)«(4)معروفًا بالنص  املتوکزص راء. وکان 

وافر دارد ـ شاهد یدل است بر کامل  اسةـ که در نص   سیولیو  ول 

می بود مز دی بر   ز دبه وجهی که اهر او به جای  متوکزنص  و یداوه 

 کرده می کرد. وهلل دّر من  ال:  ز دآنچه 

 (1)شعر

ــ   ــد أتــت أمیــةاهلل إن کانــت ت

 فلقــد أتــاه بنــو أبیــه بمثلــه

 أســفوا یــىل أن ق  کونــوا شــارکوا
 

ــت ن یّ  ــن بن ــز اب ــا ت ــا مظلوم  ه

ــر ــذا لعم ــدوما (1)كه ــربه مه   

ــــیام ــــوه رم ــــه فتت ع  (2) ي  تل
 

                                                             
 راجع به متوکز است.« أمر»ال ته آنجا نیز ضمری  ،ت: ندارد (9)

 .«خرب: »ت (8)

 .«بالتعص »ت:  (4)

 .421تار خ اخللفاء  (1)

 دارد.)س(  فقط (1)

 .«يلعمر: »در سائر نس ه ها (1)

 .889: 4ی د اهلل بن دانیه. ر.ک: منا   آل أ  لال   رسودة (2)
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به آن شّده وقئی که به اوقد  حمی الد ن بن یربیو لرفه تر ا نست که 

 خستبةجاللت ا ن و بیان یظمت و « ا طاب»دارد در حتقیمج مقات  ن ّی یربی

 واملآب می فرما د: (9)املال یز ز

من  کون ظاهر احلکش وحیوز اخلالفة الظاهرة کام حاز اخلالفة  ومنهش»

 و (8)احلسن و یيلّ  و یثامن و یمر و أ  بکرال النة من جهة املقات ک

 انتهی. (4)«املتوکزو یمر بن ی د العز ز و معاو ة بن  ز د

ستبة کذائی نزد حرضه خاتش اقولیاء اهز سنّت حائز  متوکزو هرهاه 

 ط یت و خالفت ظاهر ه و بالنیه مثز خلفای راشد ن باشد و نص   ج ی ة

 جز  ز دباجلزت نص  پس  ،فض رفیع شأنش ن اشدخهز بیت مورث ااو با 

که بایث کرس  رص یدالت و  ا ّز  ق و .شنایتی به سوی وی ن واهد کرد

که   ز دباب نفی خالفت  و ا ن  در برای سدّ  .داجتهاد او ن واهد ش

مذکور  هاضمیمه آنچه سابق ا ضشّ بی فتح آن شده اند حرضه مفتی متصدّ 

 .شد کافی است و وافی

                                                             
 .«املنال»ب ـ ج:  (9)

 سا ط است. (س)از « ویيّل واحلسن» (8)

 .1: 8الفتوحاه املّکیة  (4)
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 رشح عقائد نسفّیهاز کالت سابمج که در  مه تفتازانییاّل اهر مراد  و ثانیاً 

الرضا بقتز » يا نست که هر واحد از امور مذکوره این ،(9)افاده فرموده

 دائسةموج  خروج او از  «الن ّي أهز بیت  ةوإهان شاره بذلك تواس احلس 

است که بر زبانش  حمّج  د وة پس ،ا امن و مورث جواز لعن او هرد ده

ن إبالق ول و حمّج أ احلمّج  نّ مف ؛نّیه استاهروه خمالف اصول س   ،جاری شده

ضال بر ا ن تقد ر که آبیو لکن  .خالف األصول از یالج و تدبری  داء ی 

یلیه  امری املؤمن  حرضه هش به  تز و  تال ه معاو رضایا نست که  ،است

غفریی از ایوان و  جشّ  تز گع کثریی وبه جتهیز جیوش و   رنظ السالت

آب  خرش ةبر  (1)را ابو اقیور سلمی (4)او (8)ز کردنموکّ  ،انصار آن حرضه

آه و منع کردن او آب فرآه را از لشکر ان آن حرضه به وجهی که فر

بر  ، و توار خ فر ق  به آن ترص ح نموده اند معلوت و ثابت استرَی ارباب س  

یلیه السالت نظر به  امات حس حرضه  تزبه    ز دای ض یاس ث وه ر

                                                             
 از م  کتاب.991و  911ر.ک: ص  (9)

 آغاز اسقاط از )ه(. (8)

 .س: ندارد (4)

 .س: ندارد (1)

 معاویه پیرشو یزید
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و جعجعه به آن حرضه و منع از  (9)اییان انصار و ایوان  تزجتهیز جیوش و 

 آب فراه حذو النعز بالنعز والقذة بالقذة.

خالصه آنکه رضا امر  ل ی است و معرفت آن حاصز نمی شود م ر به 

به   ز داماراه و آثار مرتّت ه و  رائن داّله بر آن. پس هر امارتی که بر رضائی 

ةآن در  یلیه السالت دقلت داشته باشد، مثز امات حس  تز حرضه   خاد 

دخلی در حتّقمج رضا بالقتز ندارد. هش مت ّقمج. و حتّقمج  تز با یدت آن  معاو ه

پس پرس و پدر هر دو در است قا  مذکور رش   خواهند بود؛ قشرتاك العّلة، 

 به وند ن مرت ه افضلیت حاصز است:  ز درا بر  معاو هبلکه در ا ن خصوص 

ة معلش و استاد در خ  لةبه  معاو هآنکه  اّول و  .جنگ و  تال است خاد 

  اد هرفته.او  تلمیذ وی که ا ن مه امور و رشور را از خ  لةبه   ز د

حمّج فتح باب بغی و  تال کرده و راضی به  تز  ق ی ةبا  معاو هآنکه  دوم

 حمّج  ق ی ةمذا  اهز سنّت با که او بر   ز دآن حرضه هرد ده، به خالف 

 بغاوه نورز ده.

و در اغرای  (8)صّف  حارض بوده خعسدةخود در  معاو هآنکه:  مسو

 لّف حارض ن ود. خعسدةدر   ز دکالب یاد اه می کوشید. و 

                                                             
  ( افتاده است.ااز )« و ایوان» (9)

 .«بود»ج:  (8)
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در است قا  مذکور خواهد بود، فام  معاو هوجوه اولوّ ت  مهةپس ا ن 

 لکش کیف حتکمون  

در ا ن ماّده است، بیش از ا ن نیست  معاو هو   ز دآری، فر ی که در میانه 

جاری نشد و ن ز  معاو هحمّج موافمج تدبری  ق ی ة تز  دسباسةکه تقد ر ا زدی 

امات که تدبریش در باب  تز حرضه   ز دمتنا ش مثمر ن رد د، به خالف 

 (9)یلیه السالت منتج مطلوب او هرد د. و ا ن فر  هرهی از آن ایضال حس 

بغی و  تال مقتفی اثر ا ّت املؤمن   خاد ةنمی هشا د. و وون خال املؤمن  در 

بوده و ا ن یمز را از آن راک ة اجلمز آموخته بود.  صد قه  ائشة حرضه

 مذکور ال ّته منتهی به لرف آن کر مة الفعال خواهد شد.  است قا  و   ة

خة و اهر مراد کورهـ  من حیث هو جمموع ا نست که جمموع امور مذ (8)مزبور  ل 

 :ابن اجلوزيهرد ده نه هر واحد از آن کام  ؤمی إلیه  ول   ز دـ جمّوز لعن و لعن 

ريض اهلل ینه، وإّنام العج    س لل ابن ز ادلیس العج  من  تز »

ومحله آل الرسول س ا ا  احلس ورضبه بالقضی  ثنا ا   ز دمن خذقن 

 .(4)«یلی أ تاب اجلامل

                                                             
 آمده است و ض ط ا نجا مطابمج مه نس ه های د  ر می باشد. «یضال»( سدر ) (9)

 .«مذکور»ا:  (8)

 .881ر.ک: الصوایمج امل ر ة  (4)
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 سّید ان یاء روشةپس خیلی مستغرب است؛ ز را که التزات ا نکه  تز ج ر 

خة ن وده، سال  انصاف  ز دمظلوت دشت کربال تنها سال  ا امن و اسالت    ل 

مذکور و مؤّ د مطلوب مستفتی است. وه کالت مستفتی در خصوص تط یمج 

ن  ز د شهاده آن حرضه با اصول اهز سنّت است. و بر ا ن تقد ر وون ا ام

 .(9)به س    تز آن حرضه منتفی نشد، پس صّ ت شهاده وجهی نداشته

 (8)اّما تفر ع حرضه مفتی، پس از   یز بناء الفاسد یلی فاسد و ترو ج

از اصول شان به مراحز بعید و تفسیمج   ز دمتاع کاسد است؛ ز را که تکفری 

 بعد تسلیش موج  انعزال نمی شود.

وه باشد از بدو خالفت تا َاوان شهاده مع هذا، تکفری و تفسیمج هر 

از کالت احدی از یلامی ایالت اهز سنّت ـ که شاهد  امات حس حرضه 

 خود ساخته اند ـ مستفاد نمی شود.

***** 

                                                             
 «.نداشته باشد»ج:  (9)

 آمده است.« ترو ح»در )س( اشت اها  (8)



 

 

 

 

 

 قوله

را از گله دوازده امراء ـ که منصوص است ـ موج    ز دو شامر نمودن بعض 

، یرش أمریاً   کون إثنا وله صّلی اهلل یلیه وسلش: »: فصل اخلطابمدح او نیست.  ي 

وبعد  ی اهلل یلیه وسلشأحدها: إن هذا إشارة إلی ما بعده صلّ  :فیه ثالثة أ وال

ی اهلل یلیه أص ابه ريض اهلل ینهش؛ ألن حکش الص ابة مرت ط ب کمه، فأخرب صلّ 

ولیس هذا  ،إلی خلفاء بني أمیّة (1)وسلش ین الوق اه الوا عة بعد ذالك، وکأنه إشارة

 إلخ. «یلی لر مج املدح، بز هو یلی معنی استقامة السلطنة

 أقول

 ول ناشی از یدت اّلالع بر روا اه و اخ ار مذه  خودشان : ا ن اّوالً 

 :تاریخ اخللفاء ي  است.

                                                             
 افتاده است. (ساز )« بعده صلی اهلل یلیه وسلش ... وکأنه إشارةإلی ما »ی اره  (9)

فضیلت خلفای 

 دوازده گانه
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ق  زال هذا  : ال ، اهلل یلیه وسلشصىّل  الن يین  جابر بن سمرةین »

هش خلیفة کلّ  (9)یرش ياثنیلیه إلی  نرصون یىل من ناوأهش  األمر یز زاً 

 :وله لر  وألفاظ.أخرجه الشی ان وغریما ،من  ر ش

 .رواما أمحد ،ومنها ق  زال األمر ماضیاً  ،ق  زال هذا األمر صاحلاً  :منها

 ،ثنا یرش رجالً إما ولیهش  ق  زال أمر الناس ماضیاً  :مسلشومنها یند 

ثنا یرش إ (8)هشمنى  مىض إن هذا األمر ق  نقيض حتّ  :ومنها ینده

 .إَل اثنى یرش خلیفة منیعاً  ق  زال اإلسالت یز زاً  :ومنها ینده ،خلیفة

ثنا یرش خلیفة إحتى  مىض  ق  زال أمر أمتي  ائامً  :ال زارومنها یند 

 .هش من  ر شکلّ 

 کون  شّ ث :ز ادة فلام رجع إَل منزله أتته  ر ش فقالوا أ  داودومنها یند 

ى حتّ  ق  زال هذا الد ن  ائامً  :ومنها ینده .ثش  کون اهلرج : ال  ماذا

 .األمة هش جتتمع یلیهیرش خلیفة کلّ  ثناإ کون یلیکش 

کش  ملك هذه  :أنه سئز ابن مسعودبسند حسن ین  ال زار و أمحدویند 

 ، اهلل یلیه وسلشصىّل  رسول اهللسألنا ینها  :فقال  األمة من خلیفة

 . (4)«ثنا یرش کعدة نق اء بني إرسائیزإ :فقال

                                                             
 .«یلیه إثنا یرش»ت:  (9)

 .«له فیهش»ت:  (8)

 .94تار خ اخللفاء  (4)
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 وفیه أ ضًا أّنه:

ق هتلك هذه األمة : أنه  ال اخللدأ  ین  الک ریمسنده  ي  مسددأخرج »

 :منهش ،هش  عمز باهلدى ود ن احلمّج ثنا یرش خلیفة کلّ إحتى  کون منها 

 انتهی. (9)«ترجالن من أهز بی

و پ ر ظاهر است که اهر حرضه مفتی را اّلالیی بر ا ن گله حاصز 

را که در معظش ا ن اخ ار وارد است، تع ری به لفظ « خلیفه»می بود، لفظ 

 ـ که خالی از حتقری نیست ـ نمی فرمودند.« راءام»

؛ ز را که ا خ ار از یّزه و (8)و هش انکار مدح اثنی یرش نمی کردند

منایت د ن اسالت و صالح امر خالفت و  یات امر ا ّمت و و وع هرج بعد 

از آن، و تش یه ا شان به یدة نق اء بنی ارسائیز ـ که در ا ن اخ ار وارد 

حمملی د  ر ندارد، خصوصًا روا ت اخریه که رص ح شده ـ سوای مدح 

است در یدت هالک ا ّمت تا وجود خلفای اثنا یرش. و نّص است بر ا نکه 

انکار مدح  ابز  م ی ا شان یامز به هدی و د ن حمّج خواهند بود. پس

 انکار و  دح است.

                                                             
 .91 مان (9)

 ( افتاده است.جاز )« نمی کردند» فقسة (8)
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را ـ که مستفتی در  ابن حجر یسقالنیحرضه مفتی کالت ظاهرًا  :ثانیاً 

ـ مالحظه نفرموده اند. و اّق ون   (9)استفتائی سابمج به آن اشاره کرده بود

و تأو ز رکی  ـ که از  سش تأو ز القول بام ق  رضی به  (8)توجیه غری وجیه

  ائله است ـ نمی کردند. 

  :تاریخ اخللفاء ي 

ثني یرش  ي هذه األحاد ث وما املراد باإل لعزو :القايض ییاض ال »

ة اإلسالت واستقامة أموره ة اخلالفة و وّ ة یزّ شاهبها أهنش  کونون  ي مدّ 

و د وجد هذا فیمن اجتمع یلیه  ،واقجتامع یىل من  قوت باخلالفة

الولید بن ة وو عت بینهش الفتنة زمن الناس إَل أن اضطرب أمر بني أمیّ 

 .ة فاستأصلوا أمرهشاسیّ  أن  امت الدولة الع ّ صلت بینهش إَلفاتّ   ز د

 القايض ییاضکالت  :رشح البخاري ي  شیخ اإلسالت ابن حجر ال 

 ي بعض لر   :لتأ یده بقوله أحسن ما  یز  ي احلد ث وأرج ه

املراد  وإ ضاح ذلك أنّ  ،هش جیتمع یلیه الناساحلد ث الص ی ة کلّ 

أ  الناس اجتمعوا یىل  والذي و ع أنّ  ،باقجتامع انقیادهش ل یعته

 ، إَل أن و ع أمر احلکم   ي صفّ  یيلّ  ثشّ  یثامن ثشّ  یمر ثشّ  بکر

یند  معاو ةثش اجتمع الناس یىل  ، ومئذ باخلالفة معاو ةى فتسمّ 

                                                             
 از م  کتاب. 911ر.ک: ص  (9)

 .( افتاده استااز )« غری وجیه» فقسة (8)

بودن یزید یکی از 

خلفای دوازده گانه 

 نزد اهل سن ت
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بز  ،أمر   سومل  نتظش لل ، ز داجتمعوا یىل ولده  ثشّ  احلسنصلح 

ع اقختالف إَل أن اجتمعوا یىل و   ز دا ماه ثش ملّ  .تز   ز ذلك   

اجتمعوا یىل أوقده  ثشّ  .ابن الزبریبعد  تز  ی د امللك بن مروان

  ز د و سلیامنوختلز ب   ،هشاتثش   ز دثش  سلیامن ثشّ  الولیداألربعة 

 .یمر بن ی د العز ز

الولید بن  ز د بن فهؤقء س عة بعد اخللفاء الراشد ن والثان یرش هو 

 . ن و أربع سن فوَّل  ،هشاته اجتمع الناس یلیه ملا ماه یمّ  ،ی د امللك

ومل  انترشه الفتن وتغریه األحوال من  ؤمئذٍ ف اموا یلیه فقتلوه  ثشّ 

 انتهی موضع احلاجة. (9)« تفمج أن جیتمع الناس یىل خلیفة بعد ذلك

را در   ز دو  معاو هنّص است بر آنکه  ابن حجر یسقالنیو ا ن کالت 

سل  خلفای دوازده هانه؛ مثز خلفای راشد ن منسل  و منظوت ساخته. 

پس اهر احاد ث مذکوره یاری ین املدح باشد،  دح در مدح خلفای 

 راشد ن هش قزت خواهد هرد د.

ذکر کرده، ربطی به  ول ابن  فصل اخلطابو  ولی که صاح  کتاب 

نه را بعد از خلفای مخسه حجر ندارد؛ ز را که در آن کتاب خلفای دوازده ها

 شمرده، حیث  ال:

                                                             
 .91ـ  94اخللفاء تار خ  (9)
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؛ ابن الزبری، وق  دخلهش معاو ة بن  ز دثّش   ز د بن معاو ةفأّوهلش: »

 انتهی موضع احلاجة. (9)«ألنه من الص ابة

و شا د حرضه مفتی نظر به شنایتی که از ا ن کالت یائد حال می شد، 

لّی آن مرحله فرموده  «إلی آخره» اشاسةی اره مذکوره را  لش انداز و به 

در تأ ید  ول خود از  فصل اخلطابدر ا ن صوره ذکر  ول صاح   (8)اند.

   یز تأو ز القول بام ق  رضی به  ائله خواهد بود.

را در نظش امرای دوازده هانه   ز د: ا نکه هرهاه حرضه مفتی و ثالثاً 

ةمنتظش فرموده، و  پیموده  ابن حجر یسقالنیو  ماّلئی پارساا تفای  جاد 

مذکوره بر مدح اثنا یرش و یدت آن  (4)اند، پس  طع نظر از دقلت روا اه

اوصافی وند که در آن اخ ار مذکور هرد ده؛ مثز یّزه و منایت و  ّوه 

اسالت و صالح و استقامت امور ا ّمت و مانند آن، قبّد که در زمان خلفای 

  ز داست ـ  افته شود. و در زمان   ز د بن معاو هیرش ـ که از آن گله اثنا 

امری که بایث شوکت و منایت د ن اسالت بر مذا  حرضاه اهز سنّت 

با اوقد و ا رباء  سّید ان یاء روشةکربالء و  تز ج ر  خعسدةتواند بود، غری از 

                                                             
 .112ـ  112 فصز اخلطاب (9)

 از م  کتاب. 991ر.ک: ص (8)

 ج: ندارد. (4)

 چگونگی

خالفت یزید 

ت  باعث عز 

 اسالم
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حّره و  خعسدةوه و ارس و هن  حرت حمرتت آن  تیز ادییاء به و وع نپیوسته. 

مد نه به زیش اهز سنّت بایث هت  د ن اسالت بوده،  (9) تز و غاره اهز

 فان رص األمر  ي معرکة الطّف.

پس  تیلی که  تلش بایث یّزه و منایت اسالت باشد، و ونه شهیدش 

خوانند و  تز او را شهاده حقیقّیه دانند  وإن هذا إّق گع ب  الضّد ن 

 و ول باملتنافی !

***** 

 

                                                             
 از )ا(. (9)



 

 

 

 

 

 قوله

نمود از گله حمارب  خلفاء نیست. در ا ن صوره   ز دو هر که حماربه با  

بر س یز حقیقت است از جهت حتّقمج معنی  (1)حس الال  شهید بر جناب پاک 

جد  ي املعرکة وبه أثر، أو  تله : »اهلدایةشهاده.  ي  والشهید َمن  تله املرشکون، أو و 

رت یلی الوایظ وغریه حی  »نوشته:  غزالیو آنچه  (8)«.املسلمون ظلاًم ومل جی  بقتله د ة

 .إلخ، از آن نفی شهاده جناب مدوح ثابت نمی شود« احلس  و احلسنروا ة  تز 

  أقول

 خمدوش است به وند وجه:

 ز د آنکه در ما س مج به اتّش بیان و اکمز تفصیز وجوه ث وه خالفت  :اّول

سنّت به معرض بیان آمده. و اهر حرضاه  اهز خ   وة بنابر اصول بن معاو ه

تعّسف و یناد فرموده خود را در مقات انصاف وادارند سبقة اهز سنّت خلع 

                                                             
 .«امات حس »ا ـ ب ـ ج:  (9)

  ی د احلي اللکهنوي(. رشح )ضمن 911: 8ي امل تد  ةبدا رشح ة اهلدا (8)

پیمودن یزید 

خلفای  جاّدة

 سابقنی را
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پدرش نکنند، پس تفر عی که  (9) خالفت او مثز خالفت خاد ةشکی و ر  ی در 

 خواهد بود.  (8)حرضه مفتی بر آن نموده اند از   یز بنای فاسد بر فاسد

که  ا نست هدایة آنکه ظاهرًا مراد حرضه مفتی از نقز ی اره :دوم

یلیه السالت را اهز اسالت به ظلش و یدوان  تز  امات حس وون حرضه 

کرده اند، پس شهید بوده باشند. در ا ن صوره قزت است که بیان ظلش و 

و اّت اع او در ا ن ماّده به حّیز ر ش آرند. و آنچه معلوت و   ز د (4)یدوان

بعد متّکن بر رس ر خالفت لل  بیعت از   ز دکه  (1)مشهور است م  است

ةآن حرضه هش بنابر یاده  خلفاء نمود. و آن حرضه ابا کرد تا  خ توس 

ا نکه نوبت به  تال رسید. پس لل  بیعت اهر از   یز ظلش و یدوان باشد؛ 

 .أسوة حسنة باخللفاء السابق  یز دلف

 :رشح املقاصد ي 

                                                             
 از )ج( افتاده.« او مثز خالفت» فقسة (9)

 ( افتاده است.ااز )« نکنند ... بر فاسد» لطعة (8)

  ج( افتاده است.)از «  تز کرده اند ... ظلش و یدوان» لطعة (4)

 ا: ندارد. (1)
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ريض اهلل ینه  یيلّ إَل  احأبا ی یدة اجلرّ  یمر و أ  بکرو ي إرسال »

الثقاه بمسناد ص یح تشتمز یىل کالت کثری  (9)اهترسالة لطیفة رو

جاء إلیهام ودخز  اً یلیّ ویىل أن  یمرمن اجلان   و لیز غلظة من 

بارك اهلل فیام  :و ال ح   ات ین املجلس ،فیام دخلت فیه اجلامیة

 .(8)«ساءن ورسکش

 :جامع األصولو ي 

، انرصفت فالمةیت وفّ فلام ت   ،فالمةمن الناس حیاة وجه  عيلّ وکان ل»

 اهلل یلیه صىّل  رسول اهللبعد  فالمةمکثت و ،یيلّ  الناس ین وجوه  

ستة  یىلى  ا ع : فلش    زهريلل فقال رجز. وفیتت   ثشّ  ،ستة أشهرٍ  وسلش

 رأى ، فلاّم یيلّ هاشش، حتى با عه  من بني ق أحدٌ اهلل، و قال: قفأشهر  

، فأرسز إَل أ  بکرإَل مصاحلة  عَ رَضَ  الناس ینه، وجوه   انرصاَف  یيلّ 

ة شدّ یلش من ملا ، یمره أن  أتیه ر  ، وکَ معك بأحدٍ  وق تأتنا ،ائتنا: أ  بکر

هش وحدي، : واهلل آلتینَّ أبو بکرق تأهتش وحدك، فقال  :یمر، فقال یمر

 احلد ث. (4)«  عواصنَ  َ  ما یسى أن

                                                             
 .«رواها»ت:  (9)

 .821: 8رشح املقاصد  (8)

 .8122، ح: 911ـ  911: 1 جامع األصول (4)
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بر و وع اج ار و اکراه در لل  ا ن بیعت  (9)و دقلت ا ن روا ت

ا ن مّدیا کافی و  پنجش به ق ی ةشهاده مستغنی ین ال یان است. و 

 وافی است.

 :أ  سلش اخلوقن ي کتاب أرسله مع  معاو ة ال 

 (8)أما بعد . سالت یلیك،بن أ  لال  یيلّ إَل  معاو ة بن أ  سفیانمن »

 (1)س  انه وتعالیاهلل  (4)إنوإلیك اهلل الذي ق إله إق هو.  فمن أمحد

یىل وحیه، والرسول إَل خلقه،  بعلمه، وجعله األم  داً حممّ اصطفى 

ینده یىل  (1)هلشزفکانوا  ي منا ده اهلل هبش،أ ّ  أیواناً  واجت ى له من املسلم 

وأنص هش هلل ]، (1)سالتاإل  در فضائلهش  ي اإلسالت. فکان أفضلهش  ي

اخللیفة  (1)ثشّ ، (2)من بعده خلیفة خلیفته (2)ثشّ اخللیفة من بعده،  [ولرسوله

                                                             
 .«روا اه»ا:  (9)

 .( نیامده استتدر )« أما بعد» (8)

 .«بعد فمنأما »ت:  (4)

 .از )ت( سا ط است« س  انه وتعالی» (1)

 .«منار هلش»ت:  (1)

 .«إسالمه»ت:  (1)

 .«و»ت:  (2)

 ندارد.« من بعده»ت:  (2)

 .«الثالثو»ت:  (1)
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نظرك  یرفنا ذلك  يو. هش بغیَت ، ویىل کلّ هش حسدَه ، فکلّ یثامناملظلوت 

 إبطائك ین [ ي]تنفسك الصعداء، و [ ي] ولك اهلجر، و [ ي]الشزر، و

ى ت ا ع وأنت منهش کام  قاد الف ز امل شوش حتّ  اخللفاء، تقاد إَل کّز 

إلی « یثامنك منك قبن یمّ  مل تکن ألحد منهش بأیظش حسداً  ثشّ  کاره.

  (9).بن مزاحش نرصل کتاب صّفنیآخر الکتاب. کذا  ي 

و امثال آن از شواهد، کثری است. وون مقات استطرادی است اکتفاء بر 

ا ن  در نموده شد. پس ثابت شد که نزد اسالف اهز سنّت منازیاتی که بنابر 

لل  بیعت وا ع شود اهروه در آن نوبت به حرب و رضب و تفر مج رؤس از 

ل اجساد رسد، حمسوب در افراد ظلش و یدوان نمی شود. پس افعال و ایام

هش داخز ا ن کلیه خواهد بود. لکن حرضه مفتی که ون  منازیاه را   ز د

از   یز ظلش و یدوان شمرده اند هر وند ر اب حرضاه رفضه از بار ا ن 

احسان نام ان هاهی س کدوش ن واهد شد، و لکن از دار و هری گهور اهز 

حرضاه سنّت جان به سالمت بردن مشکز. پس ریا ت تقیه در ا ن مقات از 

نّیان  هش اهش است. (8)س 

                                                             
 .22ـ  21و عة صف   (9)

 از )ب( افتاده است.« جان به سالمت ... حرضاه سنّیان» فقسة (8)
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ــو ش ــی ه ــو م ــا ت ــالغ اســت ب ــن آنچــه رشط ب  م

ــد هــری خــواه  ــو خــواه از ســ نش پن  (8)مــالل (9)وت

 

دارد  (4)ظاهرًا ورصاحًة دقلت رشح عقائددر  یاّلمه تفتازانیکالت  آنکه :سوم

بر انعقاد اگاع بر یدت جواز خروج یلی السلطان ولو کان جائراً. و مچن  کالت 

 :الرساجیّة . و ز د بیاناً یلیه ما  ي(1)که سابقاً منقول هرد د شاه ولی اهلل دهلوی

إذا ظهره گایة من أهز الق لة رأ ًا وَدَیت إلیه و اتلت یلیه »

ذلك لظلش السلطان  ي حّقهش  وصاره هلش منعة وشوکة و ّوة، فمن کان

فین غي أن ق  ظلمهش، فمن کان ق  متنع من الظلش و اتلت تلك الطائفة 

عینوهش وق أن  عینوا السلطان، وإن مل  السلطاَن، فال  ن غي للناس أن   

، ولکنّهش  الوا: احلمّج معنا واّدیوا الوق ة، (1) کن ذلك ألجز أّنه ظلش

قات لهش وللن عینوهفللسلطان أن    ، فمنه (2)، فمذا  اتلهش وهزمهش(1)اس أن   

                                                             
 ندارد.: ه ـ س (9)

 سعدی شریازی در پند و مویظه است. از ابیاه معروف (8)

 .«دقلت متات»ا:  (4)

 از م  کتاب. 912ر.ک: ص  (1)

 «.ظلمهش»ت:  (1)

عینوا»ت:  (1)   .» 

 «.فمن  اتلوهش وهزموهش»ت:  (2)

عدم جواز خروج 

بر سلطان جائر 

 نزد اهل سن ت
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ئٌَة  لتجئ ون 
قتَز منهش مولی، إّق إذا کان هلش ف  هش وق    قَتز أسری  ق   

قَتز موالیهش وَجرحی هش  انتهی.  (9)«إلیها، ف ینئٍذ   

و ا ن کالت ونانچه می بینی رص ح است در ا نکه کسی که خروج بر سلطان 

قیّت و وق ت باشد، پس سلطان یرص را مقاتله با او جائز زمان نام د و مّدیی ح

. پس در ا ن صوره کسی که حماربه با (4)یامه برا ا ایانت اوست (8)است. و برای

 داخز خواهد بود « َمن  تله املسلمون ظلامً »کرده، و ونه در مصدا :   ز د

  :الذخريةو أ ضًا  ي 

أنه سئز ین  وت أراد أن خیرجوا یلی سلطاهنش  مالك بن أنسحکي ین »

جلوره، هز  سعهش ذلك  أجاب: إن کانوا اثني یرش ألفًا وکلمتهش واحدة 

 انتهی. (1)«، وإن کانوا أ ّز ق  سعهش ذلك(1)وسعهش ذلك

بنابر مشهور غری از هفتاد و دو تن  سیّد اقن یاءو وون در مصاف کربال با س ط 

 از ا نجا هش مستفاد می شود.  ز دن ودند، پس غری مرشوییّت خروج آن حرضه بر 

                                                             
 )کتاب السری، باب ال غاة(. 411 ةالرساجیّ الفتاوی  (9)

 .«بر»ا ـ ب ـ ج:  (8)

 .«واج  است»ب ـ ج:  ،«واج »ا:  (4)

 ( افتاده است.ب)از « أجاب إن ... وسعهش ذالك» فقسة (1)

 .421: 8ر.ک: تکملة ال  ر الرائمج  (1)
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بنابر اصول موضویه و  واید   ز دملّ ص آنکه از آنجا که خالفت 

ثابت و فسمج لاری موج  انعزال نمی شود، کام مّر غری مّرة.  (9)مقرره سنّّیه

بر « شهداء»ز سنّت در حکش بغاة بوده باشند. و الال  پس حمارب  او نزد اه

و سائر  فتاوای قاضی خانو  رشح وقایهمقتول  بغاة نمی تواند شد، بلکه از 

کت  فقهّیه معلوت می شود که کسانی که از دست ب غاه مقتول شوند 

خواهند بود.  در ا ن صوره بر مذا  اهز سّنت  شهداء زخسةدر  (8)معدود

کربال از دست ایوان س ط  خعسدةامثال او از  ز د ان ـ که در  و ازر  شامی

صّلی اهلل یلیه وآله کشته شدند ـ شهید خواهند بود. کیف ق  و  رسول خدا

خری »اییان تابع  ـ که بعد از ص ابه به مفاد حد ث ن ّوی مصدا : 

 اقناتخری فؤاد حرضه  ف ذةبودند ـ از کوفه و شات برای  تز آن  (4)«القرون

امات مات  (1)آب و لعات بر ییال و الفال آن (1)هجوت و ازدحات نموده سدّ 

                                                             
 ب ـ ج: ندارد. (9)

 ا: ندارد. (8)

خری  »حد ثی که اهز سنّت از پیامرب هرامی صّلی اهلل یلیه وآله نقز می کنند که او فرمود:  (4)

 .921: 91: یمدة القاري ر.ک« القرون  رن ثش الذ ن  لوهنش ثش الذ ن  لوهنش

 .«باب سدّ »ا ـ ب ـ ج:  (1)

 ا: ندارد. (1)
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تیغ و تری جان  طعوةو سنان و  خنجر س ة م ی را کرده از ک ار و صغار 

مهش کشت ان خود را گع نموده و نامز  (9)ستان نمودند. و بعد از فراغ ا ن

هز بیت را بی نامز و دفن هذارده مثز شهیدان دفن کردند. و اجساد  تیالن ا

در مان دشت بال هذاشتند و از ب غاة خوارج هش پست تر ساختند. و رؤس 

کرده روانه به سوی کوفه و شات شدند. و در  سائر  تیالن بر نیزه ها نص 

اثنای راه هرهاه احدی از حال رس آن رسور استفسار می کرد، می هفتند که: 

أرض العرا ، ونانچه بر متتّ ع کت  هذا رأس خارجي خرج یلی األمری  ي 

 توار خ فر ق  خمفی و مسترت ن واهد ماند. 

و در زمره آن یسکر شقاوه پیکر اکثری از ثقاه و معتمد ن حمّدث  

که صاح   (8)بود سعد یمرآهنا  رسدسدةحارض بودند، ونانچه اهز سنّت 

 در حمّج او می فرما د: هتذیب الکامل يف علم الرجال

: کان  روي ین أبیه أحاد ث، وروی بن ی د اهلل العجيلأمحد  ال »

 انتهی. (4)«، وهو تابعي ثقةاحلس الناس ینه. وهو الذي  تز 

                                                             
 ا: ندارد. (9)

 .«بوده»ج:  (8)

 .1811، ر ش: 412: 89هتذ   الکامل  (4)
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ـ که از ایاظش  ابو اس ا  س یعیکه  ر ذی اجلوشنم  َش و از آن گله است 

ظاهر  (9)استیعابحمّدث  اهز سنّت است ـ اخذ روا اه از او کرده ونانچه از 

نّیان و ونه امری خالف  می شود. پس ون  مقتد ان و اص اب حد ث س 

 رشع و خمالف اصول مذه  خود به یمز آورده باشند 

و از ا ن مقات صد  حرضاه اهز سنّت در دیوای حمّ ت اهز بیت 

ْثز  َخ  ریٍ ﴿و روشن هشت،  (8)کالشمس  ي رابعة النهار منجلی نَ ِّئ َك م   .(4)﴾َوَق   

آنکه می هوئیش که اجتهاد و ما  ؤّدي إلیه اقجتهاد را تع ری به  :چهارم

ظلش نمی توان کرد. و جمتهد را اهروه خالئ باشد ظامل نمی توان هفت؛ 

ز را که خطأ  ي اقجتهاد مورث اجر و ثواب است. و ق َشء من الظلش 

خلفای راشد ن وَمن بعدهش من اّق قزت آ د که  (1) وج  األجر والثواب. و

املجتهّد ن من األئّمة األربعة وغریهش من املؤمن ، معدود و حمسوب در 

 ظامل  بوده باشند؛ لعدت یصمة املجتهّد ن ین اخلطأ بمگاع املسلم . زخسة

                                                             
 ذي اجلوشن الض ا  العامري(. ترگة)ذ ز  291، ر ش: 112ـ  112: 8اقستیعاب  (9)

 .«متجلی»ب ـ ج:  (8)

 .91فالر سورة  (4)

 .«وکیف »ب:  (1)

عدم ظلم 

 خاطئ جمتهد
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که در جنگ گز  (4)پس کسانی (8) (9)هرهاه ا ن مقدمه مّهد شد، می هو ش

و من گله انصار و  امری املؤمن و صّف  از ایوان و انصار حرضه 

و نظرای ا شان بودند، و به  یامر  ارسمهاجر ن و ص ابه و تابع ؛ مثز 

سن جّد و اجتهاد خال املؤمن  مقتول  ا ّت املؤمن ینا ت بی غا ت  و ح 

ء خواهند بود؛ ز را شهدا زخسةخارج از  هدایةشدند، بنابر تعر ف صاح  

نمی توانند شد، کام مّر. و وون « أو  تله املسلمون ظلامً »ا نها مصدا   (1)که

ةهش متّطر  است، پس اهر او در   ز داحتامل اجتهاد موروثی در  اجتهاد  خاد 

مصاب کربال، مصی  بوده و س ط حرضه سّید املرسل  بر خطأ، کام  (1) تال

در ا ن صوره  (1)حرضاتکش اجلمیلة. پس هو مقتضی األصول األصیلة یند

او مضایف خواهد بود. و اهر امر بالعکس باشد ق ا ّز که     (2)اجر واحد

ثواب یائد حالش خواهد شد؛ ألن امل طئ  ي اقجتهاد له أجٌر واحد. و بر 

                                                             
 .«هوئیش»ج:  (9)

 .از )ا( افتاده است« می هو ش» فقسة (8)

 .«پس می هو ش کسانی که»ب:  (4)

 افتاده است. (ه) ن  ةتا ا نجا برخی از اورا   (1)

 ا ـ ب ـ ه ـ ج: ندارد. (1)

 ندارد. :ا ـ س (1)

 ا ـ ب ـ ه: ندارد. (2)
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هر دو شمّج شهاده آن حرضه مت ّقمج ن اشد. پس و ونه حرضه مفتی 

ّلمه نموده شهاده به شهاده جناب پاک انکار پاک از اصول و  واید مس

 یلیه السالت می دهند  امات حس 

: غّزالیمفتی مدوح افاده امر فرموده اند که از  ول  (9)آنکه: آنچه پنجم

رت یلی الوایظ وغریه روا ة مقتز » ، نفی شهاده جناب احلس  و احلسنحی 

مقدوح است به ا نکه حتر ش روا ت مقتز از مؤّ داه  (8)«مدوح ثابت نمی شود

نفی شهاده است؛ ز را که اهر شهاده امری مطابمج وا ع و حمّج و صد  می 

بود، پس در بیان حمّج و صد  منعی و حتر می از لرف شارع نمی تواند شد. 

وفاه حرضه  (1)به حتر ش روا ت (4)و امثال ا نها غزالیو از ا نجا است که 

 فتوی ن واهند داد.  ذی النور نو  فارو و روا ت شهاده  اهسّید کائن

پس حتر ش روا ت مقتز آن حرضه مؤّ د نفی شهاده خواهد بود. و اهر ا ن 

معلوت می شود ، پس (1)منع و حتر ش از حیثیت هتیّج بغض ص ابه یارض هرد ده

                                                             
 ا: ندارد. (9)

 از م  کتاب. 928ر.ک: ص  (8)

 .«او»ه ـ ج:  ا ـ ب ـ (4)

 .«روا اه»ج:  (1)

 .«هرد ده: »س (1)

از  غزالیحتریم 

 روایت کربال
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هائله به توسط  ز دی منتهی به لرف خلفای  ا ن وا عةیلز م عّداه  و   ةکه 

راشد ن هش می شود. پس رضوره ابقای یدالت ص ابه دایی نفی شهاده آن 

و نظرائی او به لر مج  غّزالی حرضه خواهد بود. و مؤّ د ا ن معنی است تع ری

 ، والعا ز تکفیه اإلشارة.«مقتز»و «  تز»کنا ه و اشاره از شهاده به لفظ 

در تأو ز ا ن حتر ش مستفاد می شود که  صواعق اره اّما آنچه از ی

موضویه و مانند آن را  داذبة مراد از آن ا نست که اکثر جهله وّیاظ اخ ار

نقز می سازند و حمامز و تأو اله آن را بیان نمی کنند و ا ن معنی بایث 

 غّزالیمی شود بر بغض و یناد ص ابه، پس تأو ز یلیز است؛ ز را که 

روا ت مقتز فرموده است مطلقًا، نه روا اه کاذبه فقط. کیف  منع از نقز 

و کذب  ي الروا ة مطلقًا منوع و حرات است، اختصاص به روا ت مقتز 

 یلیه السالت ندارد.  حس 

یالوه آنکه در ا ن صوره تعلیز به هتّیج بغض ص ابه لغو می  (9)و

حرات است، خواه مهّیج  موضویه مطلقاً  داذبةروا اه افتد؛ ز را که حکا ت 

 یناد با ص ابه باشد و خواه مورث حمّ ت با ا شان.

                                                             
 ب ـ ه ـ ج: ندارد. (9)
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مع هذا، جواز روا ت اخ ار موضویه حمتاج به حمامز و تأ اله نمی 

باشد، م ر ا نکه مراد او از مانند آن روا اه مأّوله غری موضویه باشد. و در 

 و می شود.یلیهام السالت لغ (9)ا ن صوره هش باز ختصیص به مقتز حسن 

یالوه ا نکه مقتدا ان اهز سنّت اهر ا تصار بر حتر ش روا ت مقتز آن 

حرضه می فرمودند تا هش هنجا ش تأو ز می داشت، لکن  یامت ا نست 

به روز یاشوره  سّید الشهداءکه منع از هر ه و بکاء و برپا داشتن ماتش جناب 

 ن س را روز یید سعید  رار داده اند.  می نام ند، بلکه آن روز

 : الغنیة ال الغوث األیظش  ي 

تََّ ذ   وَت مصی ة، وألن  وت یاشوراء أن  ت ذ » وکذلك  وت یاشوراء ق   

 .(8)«رسور  وت مصی ة لیس بأولی من أن  ت ذ بیوت ]یید و[ فرح و

حمّشی   اضی یصمة اهلل ط  اق طاب به شهاده  (4)و انتساب ا ن کتاب آن

ـ ثابت  غنیهمرتجش  مال ی د احلکیشو  (1)رشح جامی ـ که از اجّله مشاهری اهز سنّت اند 

ـ   ما هذا لفظه: رقیب باب املعروف واملنکراست.  ال القايض املايض  ي کتابه املعروف ب

                                                             
 .«حس »ب ـ ه ـ ج:  (9)

 .812ـ  812: 8 الغنیة (8)

 . «به لرف آن»ه ـ ج:  (4)

 .411، ر ش 214ـ  218: 1 نزهة اخلوالربرای اّلالع از رشح حال وی ر.ک:  (1)

گرفتن رسور به 

 روز عاشورا
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 الشیخ ی د القادر اجلیالنکت  القط  الفردان والغوث الصمدان »

 .(9)«الغنیة بابًا  ي األمر باملعروف والنهي ین املنکر  ي کتابه

ةسّکان و یالوه بر آن به تواتر معلوت است که   لّی ه خ ی ةمعّظمه و  خک 

تا حال در هر سال روز یاشوراء لوازت فرح و رسور را از   یز حنابندی و 

به هش د  ر پوشیدن َال سه فاخره و معانقه و مصاف ه و هتنیت و م ارک باد 

به یمز می آرند و امات زمان شان ایني سلطان روت در ا ن امور مرّسه 

 ملزوت مع  و رش   ا شان است.

قزت است  (8)«ما رآه املسلمون حسنًا، فهو یند اهلل حسن»پس به مفاد: 

نّّیه َسنّّیه  ال ة مست سن باشد، خصوصًا نظر به  (4)که ا ن امر نزد حرضاه س 

 ان و جمتهد َاوان ا شان.تقلید امات زم

و انکار بعضی از متسنّّی  ا ن بالد  ا به س   تقیه و تور ه از یامئد 

 د مه و لوازت  (1)روزهار و اراک  نامدار است  ا ناشی از اجن ّیت مراسش

                                                             
 متأسفانه مصدر مذکور پیدا نشد. (9)

 .811: 84/ یمدة القاري 922: 8الدرا ة  ي ختر ج أحاد ث اهلدا ة  ر.ک: (8)

 از )ا( افتاده است.« پس به مفاد ... امر نزد» لطعة  (4)

 .«به مراسش»ج:  (1)
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ا ن د ار، کام ق خیفی  (8)سفلةو منشینی  (9)، و خلطخود نح ةاهز  لویوة

 لی از آنچه متعلمج است به کالت مفتی ایظش. یلی أويل األبصار. ا نست جمم

 که:  (4)اّما حرف  کی از صاحَ یه

باشد به خالفتش وه رسد! و  معاو ههرهاه حرف بر خالفت پدرش »

:  ال اخلیارغری جائز است.  ي  معاو هخالفت  ثانیق ی ة  ول به دلیز 

املهاجر ن األّول  ولیس للطلیمج وق : اخلالفة حمّج یمر بن اخلّطاب

 «.من الطلقاء وق جیوز له اخلالفة معاو ة للعتیمج فیها نصی ، و

پس حرفیست بس ش رف؛ ز را که انتساب ا ن روا ت مکذوبه به 

بیعت  (1)سوی جناب فارو یّت مآب حّظی از وا عیت ندارد؛ به دلیز

را بر  خیار که صاح ، کام مّر. و هرهز یقز باور نمی کند (1)خلف خلیفه

ا ن روا ت اّلالع حاصز باشد و خلیفه زاده و د  ر ص ابه جاهز به آن 

                                                             
 .«خلطه»ج:  (9)

 «با رفضه»ا:  (8)

از  کی از »مقلد امات ایظش ابو حنیفه کوفی مولوی ظهور اهلل صاح . و « مفتی ایظش»مراد از  (4)

]برای اّلالع  مولوی ولی اهلل صاح  اند که مصاح  ا شان هستند. منه مّد ظّله العايل.« صاح یه

 .[811ـ  912یلامی فرن ی حمز  تذدسةاز رشح حال مولوی ولی اهلل، ر.ک: 

 .«و به دلیز»س:  (1)

  عنی ی د اهلل بن یمر بن اخلّطاب. (1)

نقدی بر کالم ولی 

 اهلل صاحب
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أمریًا یرش ن سنة وخلیفة یرش ن  معاو ة: کان (8)ابن ی ّاس ال  (9)باشند. و

  .(4)االستیعاب سنة کام  ي

و بر تقد ر تسلیش صدور ا ن روا ت از جناب خالفت مآب، پس خمالف 

ین  ]املعجم[ الکبري ي  الطربان و املصنّف ي  ن أ  شی ةاباست بام أخرجه 

ما زلت ألمع  ي اخلالفة منذ  ال يل  :معاو ة ال  : ال ،ی د امللك بن یمری

  (1).إذا ملکت فأحسن ! ا معاو ة :رسول اهلل

 :الصواعق ال  ي 

بأنه  ملك وأمره باإلحسان  (1)هأخرب صّلی اهلل یلیه وسلش ز أنهوتأمّ »

بعد متامها له بنزول  وأهنا حمّج  ،خالفته ةجتد  ي احلد ث إشارة إَل ص ّ 

فمن أمره باإلحسان املرتت  یىل امللك  ؛له ینها ريض اهلل ینه احلسن

ة ترصفه ونفوذ أفعاله من حیث ة ملکه وخالفته وص ّ یىل حقیّ   دّل 

 اهـ. (1)«من حیث التغل  ة اخلالفة قص ّ 

                                                             
 ا: ندارد. (9)

 .«ابن إس ا »ت:  (8)

 . 8141، ر ش: 9192: 4اقستیعاب  (4)

 .418: 91املعجش الک ری  /821: 2، نیز ر.ک: املصنف 892ر.ک: الصوایمج امل ر ة  (1)

 .«أخرب معاو ة»ت:  (1)

 .891الصوایمج امل ر ة  (1)
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 فرموده اند: غنیة الطالبنیدر  پری دست ریو حرضه 

وي  الن يوخالفته مذکورة  ي  ول » صّلی اهلل یلیه وسلش وهو ما ر 

أو ست  تدور رحی اإلسالت مخسًا وثالث  ]سنة[ینه أنه  ال: 

أو س ع وثالث . واملراد بالرحی  ي هذا احلد ث القّوة  ي  (9)وثالث 

الد ن، واخلمس سن  الفاضلة ین الثالث ، فهي من گلة خالفة 

 عيلّ معاو ة إلی متات تسع یرشة سنة وشهور؛ ألن الثالث  کملت ب

 انتهی. (8)«]کّرت اهلل وجهه[ یلی ما بیّنا

و  خیارل صاح  اکنون حرضه ا شان را خیار است در اختیار  و

است در ترجیح  ول جناب  (4). و ا ضًا اختیارپری دست ریو  صواعقصاح  

 ، فلی رت أهّیام شاء.سّید املرسل خالفت انتساب و حد ث حرضه 

ةو معظش یلامی اهز سنّت در  خالفت فر ی در میان رص ح و لصیمج  خاد 

هذه الروا ة و مهاجر و للیمج و رفیمج و یتیمج نکرده اند. فال  ع أ بأمثال 

وهي أبرد من ثلجة  ي خیارة والعا ز  اخلیار الرکیکة الشاّذة التي أخرجها  ي

 تکفیه اإلشارة واملشاغ  ق جید ه ألف ی ارة.

                                                             
 تا ا نجا می باشد.« ه» ن  ة (9)

 .112ـ  111: 9 الغنیة (8)

 .«خیار»ج:  (4)
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و بر فرض صّ ت روا ت مذکوره و رّج ان آن بر روا اه ن وّ ه 

ث وه ن واهد  ةدسجبه  معاو همزبوره غا ة األمر ا ن است که خالفت 

خالفت پدر و پرس  (9)پیوست؛ لکونه من الطلقاء، لکن حمو حریتش که در میان

کدات    از یال ه های مالزمت در مدارک یالیه حرضاه ا شان جا هرفته 

باشد  معاو ههرهاه حرف بر خالفت پدرش »تا از  لش بد ع ر ش تراو ده که: 

ابو جناب  دوة األص اب ا ن خود ظاهر است که به «. تا به پرس وه رسد

ت و یدالت حّظی با وصف کرب سن و مز د جتارب و رشف ص ابیّ    افه

 از خالفت نرسید و پرسش اّول خلفای راشد ن هرد د. 

یّلت آخر است و نه  (8)خالصه آنکه خالفت پدر و خالفت پرس أحدما

 هر دو معلول یّلت ثالثه. پس ا ن مالزمت یلیله  عنی وه 

 طسیقةا ن صوره  صاری اقمر آنکه از لر  ثالثه ث وه خالفت در 

 از دست خواهد رفت، وق ضری فیه. است الف

ما أردنا إ راده  ي هذا املرات واحلمد هلل املفضز املنعات  (4)و لیکن هذا آخر

 والصالة یلی سّید األنات وآله الربرة الکرات.

                                                             
 .«در میانه»ب ـ ه:  (9)

 .«نه أحدما»ج:  (8)

 س: ندارد. (4)
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األّول سنة تسع وأربع  لقد فرغت  من تسو ده ض وة الس ت آخر ربیع 

 بعد ألف ومئت  من اهلجرة الن وّ ة املقّدسة یلی صاح ها ألف ثناء وحتیة.
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 التحقیقخامتة 

ه وکرمه  د تّش العمز  ي هذا الکتاب بالتص یح والت قیمج ب مد اهلل ومنّ

لیلَة الثالثاء الواحد والعرش ن من شهر شّوال املکرت، سنة س ع وثالث  

ة وثناء، وأربعامئة وألف من اهلجرة الن وّ ة املقّدسة یلی هاجرها ألف حتیّ 

ألف  وستة یرش میالد ة  ي املوافمج للسادس والعرش ن من شهر  ولیو، یات 

 الکشمری صاهنا اهلل ین التدمری. 

وآله الطّی   الطاهر ن  حمّمدفمنا ندیو اهلل س  انه وتعالی أن  تق ز ب مّج 

 صلواة اهلل یلیهش أگع ، ما  منا به من یمز وأن  نفع به إنه سمیع الدیاء.

 

 أنا الفقری إلی رّبه الغني حمسن احلسیني الکشمریي و

 لوالد ه اهلل له و کان



 

 

 

 

 

 

 فهارس

 

  اهآ .1

 احاد ث .2

 ایالت .3

 ها باکت .4
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 آیات فهرست
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 احادیث فهرست

 

 إ

 515 ...............................................................  إثنا عشر کعدة نقباء بنی إسرائیل

 511 ...............................................................  اآلخِرَ منهماإذا بُویع الخلیفتَین فاقتُلوا 

 515 ............................................................ إن هذا األمر ال ینقضی حتّى یمضى منهم

 531 ............................................. أوّل من یبدّل سنتی رجل من بنی أمیّة یقال له یزید

 552 ........................................... أوّل من یبدّل سنّتی رجل من بنی أمیّة، یقال له یزید

 ت

 514 ............................................................تدور رحی اإلسالم خمساً وثالثین ]سنة[

 ح

 534 ...............................................................  حسین منی وأنا منه
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 خ

 584 ...............................................................  خیر القرون

 س

ستکون هَناتٌ ]وهَناتٌ[، فمن أراد أن یفرِّق أمر هذه األمّة وهی جمیعٌ، فاضربوه 

 518 ...............................................................  بالسیف کائناً من کان

 م

 515 ...............................................................  المسلم لیس بلعان

من أتاکم وأمرکم جمیع على رجل واحد، یرید أن یَشُقَّ عصاکم أو یُفر ّق جماعتکم، 

 511 فاقتُلُوه

لبه فلیطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ینازعه من بایع إماماً فأعطاه صفقة یده وثمرة ق

 515 ...............................................................  فاضربوا رقبة اآلخر

 523 ............................................................... من مات وال إمام له، مات میتة جاهلیة

 521, 524 .....................................................  من مات ولم یعرف إمام زمانه

 524 ................................................. من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیة

 و

 531 ............................................................. وعلیه لعنة اهلل والمالئکة والناس أجمعین
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 ی

 554 ...............................................................  أمیراًیکون اثنا عشر 

 511 ...............................................................  یکون إثنا عشر أمیراً

 ال

ال تهلك هذه األمة حتى یکون منها إثنا عشر خلیفة کلّهم یعمل بالهدى ودین الحقّ، 

 515 ...............................................................  رجالن من أهل بیت منهم

 515 ............................................... ال یزال اإلسالم عزیزاً منیعاً إلى اثنى عشر خلیفة.

 515 ................................................ ال یزال أمر الناس ماضیاً ما ولیهم إثنا عشر رجالً

 515 ................... یزال أمر أمتی قائماً حتى یمضى إثنا عشر خلیفة کلّهم من قریش.ال 

 515 ...............................................................  ال یزال هذا األمر صالحاً

 515 ................... ال یزال هذا األمر عزیزاً ینصرون على من ناوأهم علیه إلی اثنی عشر

 515 ....... ال یزال هذا الدین قائماً حتّى یکون علیکم إثنا عشر خلیفة کلّهم تجتمع علیه األمة

 

 



 کتاب هافهرست  811ثمرة اخلالفة / 

 

 

 

 

 

 

 کتاب ها فهرست

 

 ا

, 541, 525, 551, 551, عابیاالست

535 ,535, 581، 512 

 511, األنوار

 582, رةیالذخ

 582, 585, ةیّالسراج

, 552, 555, 551, المحرقة الصواعق

558 ,551 , ,534 ,531 ,531 ,

531 ,538 ,515, 511, 511 ,511 ,

 ۔514 ,512, 588

 514, 515, 581, ةیالغن

 512, المصنّف

، 558, 552, 555, 554, المقاصد

545 ,511. 

 515, 511, 553, ةیالهدا

 ت

, 512, 515, 522, الخلفاء خیتار

514 ,511 ,515 ,512 ,514 

 583, الرجال علم فی الکمال بیتهذ
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 ج

, 523, 525, 551, األصول جامع

511 ,518 ,511 ,518 

 548, 541, 543, القلوب جذب

 ح

 512, 515, وانیالح اةیح

 خ

 514, 515 الخیار،

 ر

 581, والمنکر المعروف باب بیرق

 ش

 512, البخاری شرح

, 524, 555, 553 ، المقاصد شرح

521 ,545 ,511 ,518 

 581, یجام شرح

، 545, 552, ةیّنسفال عقائدال شرح

511, 511 ,585 

 511, هیهمز دهیقص شرح

 584 ,هیوقا شرح

 ص

 515, 523, 524, مسلم حیصح

 غ

 .514، 581, نیالطالب ةیغن

 ف

 584, خان یقاض یفتاوا

, 515, 528, 554, الخطاب فصل

511 ,514 ,513 

 ک

 585, نیصفّ کتاب

 م

 515, الكبیر مسندال
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 515, یسوالم

 551, ونحل ملل

 553, مواقف

 ه

 581, 511, ةیهدا
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 حتقیق مصادر

 

 مطبوعات

 القرآن الکر ش .9

/ برخی از شاهردان غفران مآب / حتقیمج و تدو ن  آئینة حق نام .8

 ش. 9411یلی فاضلی / مؤّسسه کتاب شناسی شیعه /  ش / 

فی تراجش مشاهری جمتهدي الشیعة / السّید حممد  أحسن الود عة .4

( / حتقیمج  مؤّسسه کتاب 9419مهدي املوسوي الکاظمي )ت 

 ش. 9411شناسی شیعه /  ش / 

( / 811حمّمد بن إسامییز ال  اري )ت  / أبو ی د اهلل األدب املفرد .1

 .9111مؤّسسة الکت  الثقافیة / بریوه / 
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( 9811/ حیدر یيل الفیض آبادي )ت  إزالة الغ  ین بصارة الع  .1

 / مط ع سلطانی / دهلی. 

/ السّید یيّل نقي النقوي  أ رب املجازاه إلی مشا خ اإلجازاه .1

احلسیني اجلاليل / ( /تقد ش السّید حمّمد رضا 9112اللکهنوي )ت 

 . 9142مکت ة ودار خمطولاه العت ة العّ اسّیة املقّدسة / کربالء / 

( 9411/ املفتي السیّد حمّمد ی ّاس اجلزائري )ت  أورا  الذه  ومل قاته .2

 .9142/ حتقیمج وتدو ن یيل الفاضيل / مؤّسسة تراث الشیعة /  ش/ 

د اهلل بن / أبو یمر  وسف بن ی  اقستیعاب  ي معرفة األص اب .2

( / حتقیمج حممد یيل ال جاوي / دار اجلیز 141حممد بن ی د الرب )ت 

 .9198/ بریوه / 

/ احلافظ جالل الد ن ی د الرمحن ابن أ  بکر  تار خ اخللفاء .1

( / حتقیمج جلنة من األدباء / دار التعاون / مّکة 199السیولي )ت 

 املکرمة / بدون تار خ.

( 9111غا مهدی لکهنوی )ت / سّید آ تار خ سلطان العلامء .91

 /گعیت خّدات یزا / کراوی. 

 .9891( / کلکته / 9841/ ی د العز ز یمری دهلوی )ت  حتفة اثنا عرشی  .99



 811ثمرة اخلالفة /  فهرست کتاب ها

 

/هدا ت اهلل انصاری فرن ی حملی  علامی فرنگی حمل ةتذکر .98

 /اشایة العلوت پر س /لکهنو.

/ رمحان یيل / مط ع منشی نولکشور / لکهنو /  تذکرة علامی هند .94

 ت. 9191/  8ط 

( / 9112/ السّید یيّل نقي النقوي )ت  تراجش مشاهری یلامء اهلند .91

حتقیمج مرکز إحیاء الرتاث التابع لدار خمطولاه العت ة الع ّاسیة 

املقّدسة /مکت ة ودار خمطولاه العت ة الع ّاسیّة املقّدسة / کربالء 

 /9141. 

( / حتقیمج د. 9411/ السّید حسن الصدر )ت  تکملة أمز اآلمز .91

حس  یيل حمفوظ، ی د الکر ش الدّباغ، یدنان الدّباغ / دار املؤرخ 

 ھ۔ 1۲2۱العر  / بریوه /.

/ حمّمد بن حس  الطوري القادري احلنفي )ت  تکملة ال  ر الرائمج .91

 ( / ض طه وخرج آ اته وأحاد ثه الشیخ زکر ا یمریاه /9942

 . 9192دار الکت  العلمیة / بریوه / 

/ مریزا حمّمد مهدی لکهنوی کشمریی )ت  تکملة نجوت السامء .92

 ( / مکت ه بصریتی /  ش.9441



 مصادر حتقیمج 891ثمرة اخلالفة / 

 

/ احلافظ گال الد ن أبو احلجاج  هتذ   الکامل  ي أسامء الرجال .92

( / حّققه وض ط نّصه ویّلمج یلیه 218ـ  111 وسف املزي )

 .9111/  1ؤّسسة الرسالة / طالدکتور بشار یواد معروف / م

/ جمد الد ن أ  السعاداه  جامع األصول  ي أحاد ث الرسول .91

( / حّقمج نصوصه 111امل ارک بن حمّمد ابن األثری اجلزري )ت 

وخّرج أحاد ثه ویّلمج یلیه ی د القادر األرناؤوط /مکت ة احللوان، 

 . 9421مط عة املالح، مکت ة دار ال یان / القاهرة / 

/ ی د احلمج ابن سیف الد ن  القلوب إلی د ار امل  وبجذب  .81

( / تص یح مولوي حمّمد 9118ك ال  اري الدهلوي )ت الرت

 حمسن / مط ع  دويس / کلّکته.

)ضمن رسائز  ي درا ة احلد ث،   ي رشح الوجیزة اجلوهرة العز زة .89

إیداد أبو الفضز حافظیان ال ابيل( /تاج العلامء السّید یيّل حممد 

 .9181( / دار احلد ث /  ش /  9498اللکهنوي )ت  النقوي

( /حتقیمج خورشید 9441/ فقری حممد جهلمی )ت  حدائمج احلنفیة .88

 امحد خان / مکت ه حسن سهیز ملیتید / قهور.

( / دار الکت  212/ کامل الد ن الدمریي )ت  حیاة احلیوان الکربی .84

 .9181/ بریوه /  8العلمیة / ط



 899ثمرة اخلالفة /  فهرست کتاب ها

 

( / 9482لی اکرب نقوی لکهنوی )ت / سّید ی حیاة رضوان مآب .81

 تصو ر یامل پر س / لکهنو. 

/ سّید حمسن حسینی کشمریی /مرکز  دانشناهمة شیعیان کشمری .81

 .  9148إحیاء آثار بّرصغری / کراوی / 

/أبو الفضز شهاب الد ن أمحد بن  الدرا ة  ي ختر ج أحاد ث اهلدا ة .81

ویّلمج یلیه ( / صّ  ه 218یيل ابن حمّمد بن حجر العسقالن )ت 

 السّید ی د اهلل هاشش الیامن املدن / دار املعرفة / بریوه.

( / 9421/ آ ا بزرگ الطهران )ت  الذر عة إلی تصانیف الشیعة .82

 .9114/ بریوه /  4دار األضواء / ط 

/ السّید أبو احلسن یيل احلسني  رجال الفکر والدیوة  ي اإلسالت .82

 . 9182/  4وه / ط ( / دار ابن کثری / بری9181الندوي )ت 

( /سلطان 9811/ مفتی سّید حمّمد  لی کنتوری )ت  تقی   رسال .81

 املطابع / لکهنو.

بن خملد الشی ان )ت  كأ  بکر یمرو بن أ  یاصش الض ا/  السنة .41

 / املکت  اإلسالمي / حتقیمج حممد نارص الد ن األل ان / (822

 .9194 / بریوه



 مصادر حتقیمج 898ثمرة اخلالفة / 

 

ه )ت بن  ز د القزو ني ابن ماج ی د اهلل حممد وأب/  سنن ابن ماجه .49

 .بریوه / دار الفکر / حتقیمج حممد فؤاد ی د ال ا ي ( /824

/ احلافظ أبو داود سلیامن بن األشعث السجستان  سنن أ  داود .48

( / حتقیمج وتعلیمج سعید حمّمد الل ات / دار الفکر / 821)ت 

 .9191بریوه / 

 تییسی حممد بن ییسی بن سورة الرتمذي ) وأب/  سنن الرتمذي .44

 .9114ی د الوهاب ی د اللطیف، دار الفکر، بریوه،  :حتقیمج .(821

( 9181/ السّید ابو احلسن یيل الندوي )ت  سریه سّید امحد شهید .41

 . 9148/ جملس حتقیقاه و نرش اه اسالت / لکهنو / 

ـ  298) الد ن مسعود یمر التفتازانسعد  / رشح العقائد النسفیة .41

 .9144/ کراتَش /  8( / مکت ة املد نة / ط219

( 219ـ  298/ سعد الد ن مسعود یمر التفتازان ) رشح املقاصد .41

 .9119/ دار املعارف النعامنیة / باکستان / 

( / حتقیمج 291/ السیّد الرش ف یيل بن حمّمد اجلرجان )ت  رشح املوا ف .42

 .9481دة / مرص / ورشح یيل بن حمّمد اجلرجان / مط عة السعا
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/ یّز الد ن أبو حامد بن ه ة اهلل بن حمّمد بن حمّمد  رشح هنج ال الغة .42

( / حتقیمج حمّمد أبو 111ـ  121بن احلس  ابن أ  احلد د املدائني )

 .9422الفضز إبراهیش / دار إحیاء الکت  العربّیة / القاهرة / 

سابوري / أبو احلسن مسلش بن احلجاج القشریي النی ص یح مسلش .41

 .9181( / دار اآلفا  العربیة / القاهرة /  819ـ  811)

/حممد إسامییز ابن ی د الغني الدهلوي / مط ع  رصاط مستقیش .11

 . 9821ضیائی / مریته /

/ شهاب الد ن  الصوایمج امل ر ة  ي الرد یلی أهز ال دع والزند ة .19

( / 121ـ  111أمحد بن حمّمد بن یيّل بن حجر اهلیتمي الشافعي )

رج أحاد ثه ویلمج حواشیه و دت له ی د الوهاب ی د اللطیف خ

 .  9421/ القاهرة /  8/مکت ة القاهرة / ط

حممد حممود بن أمحد العیني  وأب/  یمدة القاري  ي رشح ال  اري .18

 .بریوه / دار إحیاء الرتاث العر  / (211)ت 

الغنیة لطال ي لر مج احلمّج یّز وجز  ي األخال  والتصوف واآلداب  .14

( / حتقیمج 119ـ  121/ ی د القادر اجلیالن احلسني ) اإلسالمیة

 ت.  8191یامر النجار / رشکة القدس / القاهرة / 



 مصادر حتقیمج 891ثمرة اخلالفة / 

 

/ رساج الد ن أبو حممد یيّل بن یثامن بن حممد  الفتاوی الرساجّیة .11

( / حتقیمج وتعلیمج حممد یثامن 111التیمي األوَش احلنفي )ه 

رضاء احلمّج / مکت ة ال ستوي، أرشف یلی حتقیمج وشارك فیه 

 اقحّتاد/ د وبند / بدون تار خ.

/ أبو ی د اهلل حممد بن یيل املعروف بابن یر   الفتوحاه املّکّیة .11

 ( / دار صادر / بریوه / بدون تار خ. 142احلامتي الطائي )ت 

/ حممد بن حممد بن حممود احلافظي  فصز اخلطاب بوصز األح اب .11

 . 9449مط ع غالمی / تاشکند /  ال  اري املعروف ب واجه پارسا /

/ آ ا بزرگ الطهران )ت  الکرات الربرة  ي القرن الثالث بعد العرشة .12

 . 9141( / دار إحیاء الرتاث العر  / بریوه / 9421

/ السّید  کشف احلج  واألستار ین أحوال الکت  واألسفار .12

( / مکت ة آ ة اهلل العظمی 9821إیجاز حس  الکنتوري )ت 

 .  9111النجفي/  ش / املریَش 

یالء الد ن یيل املتقي /  کنز العاّمل  ي سنن األ وال واألفعال .11

حتقیمج الشیخ بکري حیان  / (121الربهان فوري اهلندي )ت 

  .9111 / بریوه / سة الرسالةمؤّس  / والشیخ صفوة السقا



 891ثمرة اخلالفة /  فهرست کتاب ها

 

( / تص یح 9412/ حمّمد أم  اإلمامي اخلوئي )ت  مرآة الرش  .11

درائي اخلوئي بمرشاف السّید حممود املریَش وتقد ش یيل الص

النجفي/ مکت ة سامحة آ ة اهلل العظمی املریَش النجفي الکربی / 

 . 9182 ش/ 

/أبو ی د اهلل حمّمد بن ی د اهلل احلاکش  یلی الص ی   كاملستدر .19

( / ل ع بمرشاف د.  وسف ی د الرمحن 111النیسابوري )ت 

 املریشيل/ دار املعرفة / بریوه.

 ( / دار صادر / بریوه.819/ أمحد ابن حن ز الشی ان )ت  املسند .18

( 412/ أبو  علی أمحد بن یيّل بن املثنی التمیمي املوصيل )ت  املسند .14

/ حققه وخرج أحاد ثه حس  سلیش أمحد / دار املأمون للرتاث / 

 .9198دمشمج / 

/ ويل اهلل أمحد ابن ی د الرحیش العمري  املسّوی رشح املوّلأ .11

( / یّلمج یلیها وصّ  ها گع من 9921ـ  9991دهلوي )ال

 .9188/ بریوه /  8العلامء / دار الکت  العلمیة / ط

/ احلافظ أبو ی د اهلل حمّمد ابن أ   املصنّف  ي األحاد ث واآلثار .11

( / 841شی ة إبراهیش ابن أ  بسکر ابن أ  شی ة الکو ي الع يس )ت 

 .   9111ار الفکر / بریوه / ض طه و یّلمج یلیه سعید الل ات / د



 مصادر حتقیمج 891ثمرة اخلالفة / 

 

/ سّید مرتضی حس  صدر األفاضز / خراسان  مطلع أنوار .11

 .9118اسالم  ر رسچ سینرت / کراوی / 

 811/ احلافظ أبو القاسش سلیامن ابن أمحد الطربان ) املعجش الک ری .12

( / حّققه وخّرج أحاد ثه محدي ی د املجید السلفي / دار 411ـ 

 .8بریوه / ط إحیاء الرتاث العر  /

/ أبو الفتح حمّمد بن ی د الکر ش الشهرستان )ت  امللز والن ز .12

(/ خّرجه حمّمد بن فتح اهلل بدران / اهلئة العاّمة لقصور 112

 ت. 8191الثقافة / القاهرة / 

/ احلافظ مشری الد ن أبو ی د اهلل حمّمد بن یيل بن  منا   آل أ  لال  .11

( / حتقیمج جلنة من أساتذة 122شهر آشوب الرسوي املازندران )ت 

 .9421النجف األرشف / املکت ة احلیدر ة / النجف األرشف / 

ّت القری) امل نَح املّکّیة  ي رشح اهلمزّ ة .11 ( / أفضز القری لقّراء أ 

شهاب الد ن أمحد بن حمّمد بن یيّل بن حجر اهلیتمي الشافعي 

یمج (/ َساَهَش  ي العمز بّسات حممد بارود، حتق121ـ  111)

/  8وتعلیمج أمحد جاسش امل ّمد وبوگعة مکري / دار املنهاج ط

 هـ. 9181بریوه / 
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/ مریزا حمّمد یيل کشمریي )ت  نجوت السامء  ي تراجش العلامء .19

(/ به تص یح مری هاشش حمّدث /انتشاراه امری ک ری / 9411

 ش.   9428هتران/ 

لد ن / ی د احلي ف ر ا نزهة اخلوالر وهبجة املاسمع والنواظر .18

 .9181( / دار ابن حزت / بریوه / 9419احلسني الندوي )ت 

/ سّید امحد نقوی لکهنوی معروف به یاّلمه هندی )ت  ورثة األن یاء .14

( / به مراه ب شی از تذکرة العلامء امل ّقق   ي آثار الفقهاء 9411

وامل ّدث  از سّید مهدی بن نجف یلی حسینی رضوی یظیش 

/ تص یح یلی فاضلی / مؤّسسه کتاب  (9814آبادی )زنده در 

 ش. 9421شناسی شیعه /  ش / 

( /حتقیمج ورشح ی د 898/ ابن مزاحش املنقري )ت  و عة صف  .11

 . 9428/  8السالت هارون / املؤّسسة العربّیة / القاهرة / ط

 

 خمطوطات

/ السّید مرشف یيل خان / املکت ة  إزاحة الغي  ي رد ی د احلي .11

 النارصّ ة )لکهنو(.
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/ السّید إیجاز حس  املوسوي  شذور العقیان  ي تراجش األییان .11

 ( / املکت ة النارصّ ة )لکهنو(. 9821الکنتوري )ت 

( 9411/ السّید حامدحس  املوسوي الکنتوري )ت  العض  ال ّتار .12

 / املکت ة النارصّ ة )لکهنو(. 

الکشفي  سالمة اهلل الصد قي/ املکت ة النارصّ ة /  معرکة اآلراء .12

 ( / املکت ة النارص ة  )لکهنو(.9829لکان وري )ت ا

أمری یيّل الدهلوي / مکت ة آ ة اهلل العظمی مریزا /همعرکة شکن  .96

 8141املریَش النجفي العامة ) ش( بر ش 

 

-----  *----- 




